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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
ประเทศไทยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูลจาก
โรงเรี ยนที่ ผ่านการรั บรองคุ ณภาพภายนอกจากสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ปี งบประมาน 2556 และโรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่คือ มีจานวนนักเรี ยน
เกิน 300 รู ปขึ้น จานวน 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 โรงเรี ยน ได้แก่ 1) ภาคเหนือ โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา
วัดเชตุพน จังหวัดเชี ยงใหม่ 2) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล
จังหวัดขอนแก่น 3) ภาคกลาง โรงเรี ยนมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัด
พระนครศรี อยุ ธ ยา และ 4)ภาคใต้ โรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธ รรมสามัญ วัด สระเรี ยง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
การวิจยั เชิ งคุ ณภาพเป็ นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และ
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured-in-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ทั้ง 3
ระดับ อันประกรอบไปด้วย 1) ระดับ ผูอ้ านวยการส่ วนการศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ 2) ระดับผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา และ 3) ระดับพระภิกษุและบุคลากรวิชาชีพ ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
จานวน 13 คน และผูม้ ีส่วนร่ วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Participation focus group Discussion)
จานวน 9 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมด 22 คน โดยมีปัญหาการวิจยั คือการจัดการความรู้เชิงพุทธของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีลกั ษณะเป็ นอย่างไรและควรจะมีการพัฒนาไปใน
แนวทางใด และมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั คือเพื่อศึกษาพัฒนาการและสถานะการจัดการความรู้เชิง
พุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย เพื่อศึกษาปั จจัยสนับสนุ น
ความสาเร็ จการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศ
ไทย และเพื่อกาหนดแนวทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การอภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
บทสรุ ปการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย” ผูว้ ิจยั ได้ผลการศึกษาวิจยั ตามขั้นตอนการวิจยั เชิ งคุณภาพได้ขอ้ มูลที่
เป็ นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย การจัดการความรู ้ เ ชิ ง พุ ท ธ ผูว้ ิจยั ได้น ามาสัง เคราะห์ แ ละสรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
5.1.1 พัฒนาการและสถานะการจั ดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา
ผลการศึ กษาพัฒนาการและสถานกานะของจัดการความรู ้ ของโรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ ง พบว่า
โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา ในอดี ตโรงเรี ยนมีปัญหาด้านการขาดบุ คลากรที่มีความรู้ ตรงสายวิชาชี พ
งบประมาณไม่เพียงพอ วิธีการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารไม่เป็ นมื ออาชี พ แต่ปัจจุบนั มีทิศทางการ
พัฒนาการด้านจัดการความรู้ที่ดีข้ ึน เพราะมีการเลือกสรรผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เน้นการจัดการความรู้ ตามคุณลักษณะและพื้นฐานความรู ้
ของผูเ้ รี ยนโดยการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยน มีงบประมาณสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ พร้อมมีการสร้ างขวัญกาลังใจในการทางานให้กบั บุคลากร เน้นมิติ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบลักษณะองค์รวมตามหลักสู ตรการศึกษาและความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ สมัยใหม่
ด้านวิชาชีพเชื่ อมโยงกับการสร้างปั ญญาวิถีพุทธและภูมิปัญญาแบบล้านนา ส่ งผลให้สถานศึกษามี
พัฒนาการและสถานะด้านการจัดการความรู้และการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนดีข้ ึนตามลาดับ
ส่ วนโรงเรี ย นประภัส สรวิท ยา วัดศรี นวล เริ่ มต้นจากโรงเรี ย นศึ ก ษาผูใ้ หญ่พ ฒ
ั นาไปสู่
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เน้นการจัดการความรู้และจัดการศึกษาในสายปริ ยตั ิ
สามัญตามหลักสู ตรแกนกลาง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ นสาคัญพร้อมทั้งมีการบูรณาการกับความรู้
ในวิถีวฒั นธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จัดการเรี ยนรู้ โดยคานึ งความสนใจและความต้องของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญภายใต้สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยนด้านพื้นที่ใช้สอย อาคารเรี ยน อุปกรณ์และสื่ อ
ประกอบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ จ ากัด แต่ ใ ช้วิธี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี จึ ง ท าให้โ รงเรี ย นมี คุ ณ ภาพ
การศึกษาจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและแวดวงทางการศึกษา
ขณะที่โรงเรี ยนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พบว่า ในปี พ.ศ. 2519 มี
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย ต่อมาได้มี
พัฒนาการจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2534 จนถึงปั จจุบนั เน้นการจัด
การศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 บูรณาการกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน (วัด) และชุ มชนภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
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แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีสถิตินกั เรี ยนสอบความรู ้ดา้ นนักธรรมและบาลีได้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี เน้นส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนมีความเป็ นเลิศทั้งความรู ้ท้ งั ทางโลกและทางธรรมเพื่อสร้างศาสนทายาทสื บ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา และสามารถนาหลักธรรมและความรู ้ไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั พบว่า โรงเรี ยนเชตุพนศึกษา โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล และ
โรงเรี ยนมหาวชิ ราลงกรณราชวิทยาลัย ได้เน้นจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักการสร้ างปั ญญาวิถีพุทธที่
ประกอบไปด้วย 1) สุ ตมยปั ญญา (ปั ญญาเกิดจากศึกษาเล่าเรี ยน) 2) จิตตามยปั ญญา (ปั ญญาเกิดจาก
การพิจารณาหาเหตุผล) และภาวนามยปั ญญา (ปั ญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ) มาประยุกต์ใช้กบั
จัดการความรู้เพื่อเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการครอบคลุม ความรู้ท้ งั 4 ด้าน คือความรู ้ที่ยึดโยง
อยูก่ บั พระพุทธศาสนา ความรู ้ปริ ยตั ิสายสามัญ ความรู้ตามหลักวิชาการในศตวรรษที่ 21 และความรู้
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่ วนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมสามัญ วัดสระเรี ยง มีแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้
ของโรงเรี ยน มีแนวคิดให้เยาวชนในท้องถิ่นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึ ง
ปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารและบุคลากรครู มีการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนตรงสายวิชาชี พมากขึ้น เน้น
จัดการเรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกับการสร้ างปั ญญาตามหลักไตรสิ กขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา) แบบมีส่วนร่ วม
โดยมีผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง และเน้นการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและ
คณะสงฆ์ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ของนักเรี ยนโดยคานึงถึงพัฒนาการทางสมองและพื้นฐานความรู ้
แบบประคับ ประคองครอบคุ ล มความรู้ 4 ด้านโดยมี ครู ก ัล ยาณมิ ตรต้นแบบคอยแนะนา ชี้ แจง
จนปัจจุบนั สถานะการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนมีทิศทางที่ดีข้ ึนแบบค่อยเป็ นค่อยไป
5.1.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
5.1.2.1 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ด้านบุคคลประกอบไปด้ วย 4 ปัจจัย คือ
1) ภาวะผู้นา การจัดการความรู้ของโรงเรี ยนของทั้ง 4 โรงเรี ยน จะมีความล้มเหลว
หรื อมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและ
สั่งการ หางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สื่ อและอุปกรณ์สาหรับการจัดการความรู้
ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนและจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งหาวิธีการ
ส่ ง เสริ ม และกระตุ ้น เตื อ นให้ ค รู มี เจตคติ ที่ ดี ใ นแสวงหาความรู้ ต ามมาตรฐานวิช าชี พ มาพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความรู้ ที่ใช้ในการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารเป็ นแบบอย่างของผูต้ ามด้านการ
พัฒนาความรู้ และความประพฤติ มี การสร้ างแรงจูงใจและขวัญก าลัง ให้ก ับ ผูต้ ามโดยการปรั บ
เงินเดือนและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัย ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
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ธรรม แผนกสามัญศึก ษาจึง มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเปลี่ ย นแปลงความรู้ ของครู และนัก เรี ย น
ตลอดจนการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเกิดเป็ นชุมนุมแห่งการเรี ยนรู ้ข้ ึน
2) ครู บุคลากรครู ส่วนมากของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4
แห่งจะเป็ นศิษย์เก่าของโรงเรี ยนจึงมีความคุน้ เคย รู้และเข้าใจแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ตามขั้นตอน
การจัดการความรู้ แบบประคับประคอง ครู เป็ นตัวเชื่ อมโยงในการกระจายความรู ้ ไปสู่ ตวั นักเรี ยน
และส่ งเสริ มกิ จกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ข้ ึนระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลได้ดี แต่ยงั ไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ ครู จึงต้องมีความตระหนักรู้ ถึงภาระหน้าที่การสอน ทางานจัดการความรู้ ด้วย
ความทุ่มเทและเสี ยสละภายใต้เงื่ อนไขของสวัสดิ การที่เหมาะสม โรงเรี ยนได้อาศัยบุคลากรจาก
ภายนอกมาช่ วยพัฒนาความรู ้ ทกั ษะการสอน วางระบบการจัดการศึกษาให้กบั บุคลากรครู และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีครู พิเศษจากสถาบันการศึกษาภายนอกมาช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่
โรงเรี ย นขาดความพร้ อมและขาดความความเชี่ ย วชาญ เช่ น ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี)
ครู ย งั ต้องมี ก ารเตรี ยมพร้ อมและพัฒนาความรู้ ใ นกลุ่ ม สาระที่ รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา
พร้อมทั้งมีศาสตร์ และศิลป์ ในการถ่ายทอดความรู ้ไปสู่ ตวั ผูเ้ รี ยน พยายามการกาหนดความรู ้ที่จาเป็ น
ดาเนิ นการจัดการความรู ้ ให้สอดแทรกและเป็ นเนื้ องานเดี ยวกับงานที่สอนจะทาให้ครู ไม่เบื่อหรื อ
รับภาระงานด้านการสอนและการจัดการความรู้มากเกินไป ครู ส่วนมากยังขาดการศึกษาวิจยั ในชั้น
เรี ยนสาหรับสร้างนวัตกรรมทางความรู้ (ตามศักยภาพ) และพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ น
ระบบ โรงเรี ยนควรนาผลการประเมินพัฒนาความรู้ของครู การประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ตาม
ขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิ งพุท ธแบบบูรณาการมาใช้เป็ นแนวทางสาหรับการวางแผนพัฒนา
ความรู ้ให้เป็ นระบบและมีมาตรฐานมากขึ้น
3) ชุ มชน แนวทางการจัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง ส่ วนหนึ่ งยังคงยึดโยงกับอยูก่ บั วิถีชุมชนตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาให้
เป็ นสังคมแห่ งการเกื้ อกูลแบ่งปั นความรู ้ แก่ กนั ระหว่างวัด บ้าน (ชุ มชน) และผูป้ กครองนักเรี ยน
มีการร่ วมมือกาหนดความรู ้ ในสาระท้องถิ่ นระหว่างโรงเรี ยนและคณะกรรมการจัดทาหลักสู ตร
ท้องถิ่ นส่ วนหนึ่ งมาจากตัวแทนขององค์กรและชุ มชน หรื อแม้แต่การเรี ยนรู้ ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ น ล้วนต้องอาศัย ปราชญ์ช าวบ้า นและครู ภูมิ ปั ญญาท้องถิ่ น ในชุ มชนมาให้
ความรู ้ แก่ นัก เรี ย น ถื อเป็ นการร่ วมมื อกันในการก าหนดความรู ้ แลกเปลี่ ย นความรู ้ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ ร่วมกันการร่ วมมือร่ วมใจกันระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชนถือเป็ นจุดแข็งด้านการ
จัดการความรู้เชิงพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาบนพื้นฐานของเคารพศรัทธา
ต่อบุคคล (ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เจ้าอาวาส) และสถาบันพระพุทธศาสนาของชุมชนเป็ นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว
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4) นักเรียน โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง มีองค์ประกอบ
ที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิ ดการจัดการความรู้ ข้ ึ นคือตัวนักเรี ยน เพราะนักเรี ยนเป็ นปั จจัยหลักที่
ป้ อนเข้าสู่ โรงเรี ยนผ่านกระบวนการฝึ กฝนอบรม ขัดเกลาทางความคิด พัฒนาความรู ้และพฤติกรรม
ทางสังคม โดยการศึกษาเรี ยนรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้เชิ งพุทธแบบบูรณาการจากครู และ
บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องตามวัตถุ ประสงค์ของการศึ กษาที่ เน้นให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ท้ งั ทางโลกและทาง
ธรรมเพื่อเป็ นศาสนทายาทที่เปี่ ยมด้วยปั ญญาไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ประกอบกับคุ ณภาพ
ทางการศึกษา ความรู ้ความสามารถและพฤติกรรมของนักเรี ยนที่แสดงออกมา ล้วนส่ งผลกระทบต่อ
ความล้มเหลวหรื อความสาเร็ จของการศึกษาของคณะสงฆ์ อีกทั้งจานวนของนักเรี ยนยังมีผลต่อการ
อยู่รอดของโรงเรี ยนอีกด้วย ในอนาคตโรงเรี ยนควรหาวิธีการแก้ปัญหาจานวนนักเรี ยนลดลงโดย
เพิ่มทางเลือกให้นกั เรี ยนผูห้ ญิงหรื อแม่ชีสามารถเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนได้ พร้อมทั้งส่ งเสริ ม
และสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันมากขึ้น
5.1.2.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ในองค์ กรประกอบไปด้ วย 3 ปัจจัย คือ
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นเครื่ องมือที่เอื้อให้บุคลากร
ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4แห่ ง สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้ง
นาความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่ อสารแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่าง
บุคคล กลุ่ มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมฯ และบุคคลภายนอกสถานศึ กษาผ่านช่ องทางการสื่ อสาร
ความรู้ ที่ หลากหลายส าหรั บ การใช้สื บค้น รั บ -ส่ ง ข้อมู ล แลกเปลี่ ย นความรู ้ ถ่ า ยทอดความคิ ด
ประสบการณ์ ร่วมกันมี แนวโน้มการพัฒนาขึ้ นตามลาดับ ส่ วนเทคโนโลยีในการใช้งานร่ วมกัน
เพื่อให้บุคลากรได้เข้าถึงความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง ( Explicit Knowledge) โรงเรี ยนมีสื่อและอุปกรณ์
สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์การเสนอผลงานในแต่ละห้องเรี ยนยัง
ไม่เพียงพอ ต้องใช้ระบบการบริ หารจัดการโดยการหมุนเวียนกันเรี ยน ครู มีความกระตือรื อร้นใน
การพัฒนาทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็ นในการสอน การแสวงหาความรู้และ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ดี ข้ ึ น แต่ ย งั ต้อ งพัฒ นาในส่ ว นที่ ข าดทัก ษะความรู้ แ ละความเข้า ใจในส่ ว นของ
เทคโนโลยี สื่ อสารสนเทศสมัยใหม่ ส่ วนเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู ้ เพื่อใช้รวบรวมและการ
จัดการความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่ งเป็ นข้อมูลและความรู ้ พ้ืนฐานที่เกี่ ยวกับ
เอกสารประกอบการสอน หลัก สู ตร สถิ ติ ผลการเรี ย น และสารสนเทศประจาปี สาหรับใช้เป็ น
เงื่อนไขในการประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา และการกาหนดนโยบายและวางแผนของ
ผูบ้ ริ หารเท่านั้น ยังต้องมีการวางแนวทางเพื่อเตรี ยมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบ
จัดเก็บความรู ้ โดยเฉพาะความรู ้ ที่ไม่แจ้งชัดเจน (Tacit Knowledge) ของบุคลากรและครู ที่เป็ นภูมิ
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ปั ญญาท้องถิ่ นที่เกิ ดจากสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ ต้องอาศัยการสังเกต การทางานร่ วมงาน
การสนสนทนาระหว่างบุ คคล และต้องหาวิธีแปลงความรู้ และจัดเก็บในรู ป แบบที่ เหมาะสมใน
ระบบฐานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรี ยนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ต่อไป
2) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กัด ปั จ จัย ที่ ช่ วยสนับ สนุ นให้ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ใ น
โรงเรี ย นพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึ กษาทั้ง 4 แห่ ง มีความกระตือรื อร้ นและสนใจเรื่ องการ
จัดการความรู้ อย่างจริ งจังและประสบผลสาเร็ จมากขึ้นนั้น ต้องอาศัยแรงสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ต้นสังกัดภายใต้การกากับดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม กาหนดจัดการศึกษาเรี ยนรู้ตาม
หลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการการศึ ก ษาพระปริ ย ตั ิธ รรม แผนกสามัญศึก ษาโดยการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ (ส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญ) ร่ วมมือกับกระทรวงศึกษาธิ การ ฉะนั้น หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ ยวข้องจะต้อง
กาหนดเป็ นนโยบาย พร้ อมทั้ง กาหนดแนวทาง สนับสนุ นด้านงบประมาณและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน บุคลากรครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ ชี้ ให้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการความรู ้เชิงพุทธ
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนอย่างยัง่ ยืนเป็ นที่ยอมรับของสังคม และมี
ความสอดรับกับนโยบายภาครัฐด้านการพัฒนาฐานความรู ้และการสร้างนวัตกรรมของประเทศไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขบั เคลื่อนด้วย
นวัตกรรม
3) ฝ่ ายบริหารจัดการ ปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้เกิดการจัดการความรู ้ข้ ึนในโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ง เริ่ มต้นจากการทางานเป็ นทีม การวางแผนงานแบบมีส่วน
ร่ วมด้วยความทุ่มเทและเสี ยสละตามแผนยุทธศาสตร์ ของฝ่ ายบริ หารจัดการตามโครงสร้ างการ
บริ หารงานของแต่ละโรงเรี ยน โดยแบ่งการบริ หารจัดการงานออกเป็ น 4 ฝ่ าย ได้แก่ 1) ฝ่ ายบริ หาร
วิชาการมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มความรู้ของบุคลากร 2) ฝ่ าย
การบริ หารงานงบประมาณ มีหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ นปั จจัยด้านการจัดการความรู ้และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของบุคลากร 3) ฝ่ ายการบริ หารงานบุคคล มีหน้าที่สรรหา พัฒนาความรู้ทกั ษะ ลงโทษ สร้าง
ขวัญ ก าลัง ใจให้ ก ับ บุ ค ลากรครู และผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง ท าให้ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่า งครู
นักเรี ยนและชุมชนเป็ นไปอย่างราบรื่ น และลดปัญหาความขัดแย้งในการทางานระหว่างบุคคล และ
4) ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป มีหน้าที่บริ หารจัดการและอานวยความสะดวกในการประสานการทางาน
และจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ทีมบริ หารจัดการความรู้ 4 ฝ่ ายล้วนเป็ นฟันเฟื อง
ที่ ค อยส่ ง เสริ ม ให้ก ารจัดการของรู ้ เ ชิ ง พุ ท ธของโรงเรี ย นมี ทิ ศ ทางการพัฒนาขึ้ นตามล าดับ แต่
โรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ง ยังต้องมีการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจของบุคคลอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งปรับปรุ ง
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ระบบสารสนเทศ วิธีการทางานและปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ อต่อการเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
อย่างเต็มศักยภาพในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่จากัด
5.1.2.3 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธประกอบไปด้ วย 4 ปัจจัย คือ
1) หลักกัลยาณมิตตตา โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง
มีลกั ษณะเป็ นโรงเรี ยนกิ นนอน ครู ตอ้ งมีความเข้าใจวิถีชีวิตและพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยน ครู ทา
หน้าที่เสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรี ยนคอยดู แลเอาใจใส่ คอยประคับประคอง สั่งสอนชี้ แจง
ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาการเรี ยน พฤติกรรมเสี่ ยงครู จึงเป็ นปรโตโฆสะ (ความรู้จากผูอ้ ื่น/ความรู้
ภายนอก) ของนักเรี ยนโดยใช้เทคนิ คการสอนที่หลากหลาย เช่ น สอนเชิ งเปรี ยบเทียบจากการเล่า
นิทานชาดกและหลักธรรมประกอบการเรี ยน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ เพื่อน
กัล ยาณมิ ต รก็ มี ส่ ว นช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน จากการท างานแบบกลุ่ ม
การสนทนา การรายงานหน้าชั้นเรี ยน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่
เพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยัง ถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม เรี ย นรู ้ และถื อ เป็ นกัล ยาณมิ ต ร
ภายนอกที่เป็ นเอื้อให้การจัดการความรู้ในโรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพและประสบความสาเร็ จดียงิ่ ขึ้น
2) หลักวุฑฒิธรรม โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4แห่ ง ได้ใช้
หลักวุฒฑิ ธรรม (เข้าไปหาความรู้ ตั้งใจฟั ง คิ ดวิเคราะห์ และนาความรู้ ไ ปใช้) ส าหรับ ส่ ง เสริ ม
การศึกษาเรี ยนรู้ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิงพุทธ เนื่ องจากหลักวุฑฒิธรรมมีความเกี่ยวเนื่ อง
ถึงกันเป็ นปั จจัยอุดหนุนให้บุคคลมีโอกาสได้พฒั นาความรู้ ของตนเองและส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ร ะหว่า งกัน เช่ น การเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งครู ก ับ นัก เรี ย น เริ่ ม ตั้ง แต่ นัก เรี ย นขวนขวายเข้า ไป
ปรึ กษาหารื อ สอบถามในสิ่ งที่ยงั ไม่รู้หรื อเกิดความสงสัย หมัน่ สนทนาปรึ กษาหาความรู ้กบั ครู ดว้ ย
ความอ่อนน้อมถ่ อมตน พร้อมรับฟั งคาสอนจากครู หรื อความรู ้ ทางช่ องทางอื่นๆ ด้วยความตั้งใจ
แล้วนาข้อมูลและความรู้มาทาการไตร่ ตรอง วิเคราะห์ตามหลักเหตุผลโดยใช้หลักการคิดวิถีพุทธมา
บูรณาการกับหลักคิดตามหลักวิชาการจนเกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน จึงนามาสู่ ข้ นั ตอนการนา
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ โดยครู หาวิธีก ารส่ งเสริ มให้นัก เรี ย นรู้ จกั การนาความรู้ ที่เกิ ดจากขั้นตอน
เบื้ องต้น (เข้าไปหาความรู้ ตั้งใจฟั ง คิ ดวิเคราะห์ ) นาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยน การทางาน การ
ปฏิบตั ิธรรม เผยแผ่ธรรม การจัดกิ จกรรมพัฒนาความรู้ หรื อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครู จึง
ควรมีการติดตาม ประเมินผลงานของนักเรี ยนภาคปฏิ บตั ิ จากงานที่มอบหมายให้ ใบงาน รวมถึ ง
ความประพฤติของนักเรี ยน เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้นกั เรี ยนศึกษาเรี ยนรู ้ ดว้ ยความตั้งใจ
และมีความรับผิดชอบต่องาน ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักวุฑฒิธรรมไม่ได้จาเพาะไปที่การ
เรี ยนรู ้ระหว่างครู กบั นักเรี ยนเท่านั้นแต่ยงั หมายรวมเอาการเรี ยนรู ้ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มี
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ส่ วนเกี่ ยวข้องกับโรงเรี ยนในรู ปแบบของการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ การสนทนาระหว่าง
บุคคลหรื อกลุ่ม การจัดประชุมระดมความรู ้ การอบรมจากหน่วยงาน เป็ นต้น จากการศึกษายังพบว่า
หลักวุฑฒิธรรมนั้นยังมีความคล้ายคลึงกับขั้นตอนการจัดการความรู้เชิงพุทธตามหลักสัทธรรมคือ
ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธอีกด้วย
3) หลักสาราณียธรรม จุดเด่นอย่างหนึ่ งของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ทั้ง 4 แห่ง คือการมีความคล้ายคลึงกันในด้านการนาเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและเอื้ อให้เกิ ดบรรยากาศการจัดการความรู้ เชิ งพุทธขึ้ น
โดยเฉพาะหลักสาราณี ยธรรมมีความจาเป็ นและเป็ นปั จจัยสาคัญที่นาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จเกิด
ความสามัคคีปรองดองในการทางานและการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน ภายใต้ยุคการปฏิรูปการศึกษา
และการแข่งขันทางการศึกษาของโรงเรี ยนสายสามัญที่มีความเข้มข้นและรุ นแรงทั้งในด้านคุณภาพ
และปริ มาณ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ได้นาเอาหลักสาราณี ยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนและการท างาน โดยการประพฤติ ต นให้ เ ป็ นแบบอย่า งด้า นพัฒ นาความรู้ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม รวมถึงการทางานจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยความทุ่มเทเสี ยสละ เปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
การเรี ยนรู้ และการพัฒนาสายงานโดยไม่หวงความรู ้ ภายใต้หลักการเคารพความคิดเห็ นที่แตกต่าง
แต่ไม่แตกแยก ส่ วนหน้าที่ของครู ผสู้ อนคอยแนะนา ชี้ แจง ให้คาปรึ กษานักเรี ยนด้วยความเมตตา
เข้าใจวิถีชีวติ และพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยน พยายามสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นโดย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเพื่อเพิ่มโอกาสให้นกั เรี ยนได้ทากิจกรรมร่ วมกัน ทาให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ภายใต้ความเอื้อเฟื้ อต่อกันจนเกิดเป็ นเค้าโครง
ของการสร้างความรู้และเป็ นชุมนุมแห่งการเรี ยนรู ้ข้ ึนในโรงเรี ยน
4) หลักอปริหานิยธรรม โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ งได้
ดาเนินตามหลักอปริ หานิยธรรม ซึ่ งเป็ นหลักธรรมที่ป้องกันความผิดพลาดและความขัดแย้งในการ
ทางาน การศึกษาและการจัดการความรู ้ ร่วมกันของผูบ้ ริ หาร ครู และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องโดยใช้ช่อง
ทางการประชุ มปรึ กษาหารื อกัน อย่างสม่ าเสมอทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการตามปฏิ ทิ น
การศึกษา การประชุมร่ วมกันบ่อยๆ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทราบความก้าวหน้าของ
งาน เกิดความรู ้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและสามารถหาวิธีการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างมีความเข้าใจและเป็ นระบบ ในส่ วนด้านความประพฤติ ของบุคลากรที่เป็ นพระภิกษุสามเณร
ได้ปฏิบตั ิตามหลักพระธรรมวินยั พร้ อมทั้งเสริ มสร้างการเรี ยนรู้ ตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้ เชิ ง
พุทธตามหลักปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ มีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรี ยนโดยไม่ขดั หรื อ
แย้งกับพระธรรมวินัย และปฏิ บตั ิ ตามคาสั่ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและคาสั่งที่ เกี่ ยวกับ
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โรงเรี ย นส าหรั บ ใช้ใ นการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ ละการอยู่ ร่ ว มกัน นอกจากนี้ โรงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง มี
วัฒนธรรมองค์กรการเคารพให้เกียรติกนั ตามพรรษา ความรู้ และโครงสร้างการบริ หาร มีค่านิ ยมยก
ย่องส่ งเสริ มคนดี เชิ ดชู เกี ยรติแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและผลงานเป็ นที่ประจักษ์ และ
สามารถจัดการเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จ ตามเป้ าหมาย พร้ อมทั้งปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนมี
ความกตัญญูกตเวทีรู้จกั การแบ่งปั นความรู ้และมีสัมมาคาราวะต่อกัน
5.1.3 แนวทางการจัดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
5.1.3.1 ปัจจัยด้ านความรู้ ประกอบไปด้ วยความรู้ 4 แนวทาง
การจัดการความรู้เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษายังคง
ยึดโยงอยู่กบั หลักการสร้ างปั ญญาในทางพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิ มคือ ปั ญญาที่เกิ ดจากการฟั ง
ปั ญญาที่เกิดการคิดวิเคราะห์ และปั ญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิบ่อยๆ จนเกิดทักษะความชานาญ
ของบุคลากรมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความรู ้ 4 แนวทางหลัก อันได้แก่
1) ความรู้ อิงหลักการพระพุทธศาสนา โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาทั้ง 4 แห่ ง จัดการศึกษาควบคู่และสอดคล้องกับหลักสู ตรของคณะสงฆ์ซ่ ึ งเป็ นความรู ้ ด้ งั เดิ ม
ในแผนกธรรมเกี่ยวกับความรู ้ 3 ด้าน คือ1) ความรู้ดา้ นพุทธศาสนสุ ภาษิตและหลักธรรม 2) ความรู้
ด้านพุทธประวัติและอนุ พุทธประวัติ (พระวัติความเป็ นมาของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก)
3) ความรู ้ดา้ นวินยั ของพระภิกษุ (ศีล 277 ข้อ) ทั้งที่เป็ นข้อห้ามและข้ออนุ ญาต และยังมีการเรี ยนรู้
หลัก สู ต รพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกบาลี ซ่ ึ งเป็ นภาษาดั้ง เดิ ม ที่ บ รรจุ ค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้า
นอกจากนี้ โรงเรี ยนได้ใช้จุดเด่นด้านการจัดการเรี ยนรู้เชิงพุทธมาพัฒนาจิตใจของนักเรี ยนที่เรี ยกว่า
กิจกรรมของสงฆ์ที่เป็ นไปตามหลักพระธรรมวินยั เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบตั ิธรรม (นัง่
สมาธิ เดินจงกรม) เพื่อให้นกั เรี ยนมีจิตใจสงบและผ่องใสเบิกบานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพด้านการ
เรี ยนที่ดีข้ ึนพร้อมทั้งเป็ นการเพิ่มภูมิคุม้ กันทางด้านปั ญญาให้รู้เท่าทันต่อโลกธรรมทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ
2) ความรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง ได้จดั หลักสู ตรการเรี ยนรู้ โดยคานึ งถึ งสมรรถนะและพื้นฐานความรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยนด้านการสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา การนาความรู้ไปใช้ และใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหา
ความรู ้ จัดเก็บความรู ้ และเผยแพร่ ความรู ้มีคุณลักษณะพึงประสงค์คือ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวินยั
อยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้ของนักเรี ยนให้
ใกล้เ คี ย งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด การศึ ก ษาของส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ แ ละ
กระทรวงศึกษาธิ การจึง จัดการศึกษายึดโยงอยูก่ บั ความรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางในกลุ่มสาระการ
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เรี ยนรู ้ 8 กลุ่ มสาระ รวมถึ งมีการปรั บปรุ งหลักสู ตรให้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนและมีความ
เหมาะสมกับสมณเพศมากขึ้น จึงลดหน่ วยกิตในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่ไม่จาเป็ น (ศิลปะ สุ ขศึกษา
และพลศึกษา) ลงและมี ปรั บเปลี่ ยนวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารู ป เช่ น วิชาดนตรี โดยเอาวิชา
นักธรรมและวิชาภาษาบาลีเข้ามาทดแทน แต่โรงเรี ยนทั้ง 4แห่ ง ไม่ได้ละเลยความรู ้วิชาที่มีการปรับ
ลดหน่ วยกิ ต ได้จดั ให้มี การเรี ยนรู้ ใ นภาคทฤษฎี และแสวงหาความรู ้ เพิ่ม เติ ม เพื่อให้นักเรี ย นมี
ความรู้ไปใช้ในการสอบโอเน็ต (O-NET) และมีความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการศึกษาต่อ
และใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
3) ความรู้ สอดคล้ องกับภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมท้ องถิ่น ทั้ง 4 โรงเรี ยนมีแนว
ทางการกาหนดความรู ้ เกี่ ยวกับหลักสู ตรของสถานศึ กษาตามกรอบสาระการเรี ยนรู้ที่พฒั นาโดย
คณะกรรมการการศึกษาพระปริ ย ตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดทาเป็ นสาระท้องถิ่นโดยการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในแต่โรงเรี ยน ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน ความความคาดหวังของคณะสงฆ์ ผูป้ กครอง ชุ มชนและสังคมพร้ อมทั้ง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมระหว่างวัด (โรงเรี ยน) ชุ มชนท้องถิ่น
สถานศึกษาภายนอก องค์การส่ วนปกครองท้องถิ่ นและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจัดทาเป็ นหลักสู ตร
สถานศึกษาที่เชื่อมโยงกับกรอบสาระการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ่นหลังจากมีการนาหลักสู ตรไปใช้ระยะหนึ่ ง
แล้ว จะมีการปรับปรุ งพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริ บทของสถานศึกษา สภาพ
สังคม ความรู ้ ค่านิยมและวิถีทอ้ งถิ่น จึงดาเนินจัดทาเป็ นสาระท้องถิ่นเพื่อใช้ในการศึกษาเรี ยนรู้ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละโรงเรี ยนต่อไป
4) ความรู้ ในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ งจะมีรูปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนและการจัดการความรู้ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของฐานความรู้ การปฏิ รูป
การศึกษาและเทคโนโลยี สื่ อ สารสนเทศสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการใช้งาน โรงเรี ยนมีการรวมกลุ่มและจัดการอบรม
ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้ างและผลิตสื่ อการเรี ยนรู้ โดยขอความ
ร่ วมมือบุคลากรจากหน่ วยงานต้นสังกัดและอาศัยบุคลากรที่มีจิตอาสาจากสถานศึกษา หน่ วยงาน
และองค์กรภายนอกในพื้นที่ใกล้เคียงให้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู ้ให้กบั บุคลากร ประกอบกับ
ในอนาคตแต่ ล ะโรงเรี ย นโดยเฉพาะโรงเรี ย นเชตุ พ นศึ ก ษามี แนวโน้มเปิ ดรั บความรู้ วิทยาการ
สมัยใหม่ดา้ นความรู้สายวิชาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ความรู้ดา้ นไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ มา
พัฒนาเป็ นหลักสู ตรของสถานศึกษาเพื่อปรับกลยุทธ์การศึกษาตามความสนใจของผูเ้ รี ยนที่มีค่านิ ยม
เปลี่ยนไป เป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั เยาวชนหันเข้ามาศึ กษาต่อในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมฯ
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แผนกสามัญ ศึ ก ษามากขึ้ น ทั้ง ยัง เป็ นการวางรากฐานผู้ที่ จ บการศึ ก ษาต้อ งการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาและสามารถนาความรู้ไปใช้ประกอบอาชี พเมื่อลาสิ กขาออกไป นอกจากนี้ แต่ละ
โรงเรี ยนมีทิศทางการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมากขึ้น แต่ยงั ขาดการ
วิจยั พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับใช้ในการเรี ยนรู้
5.1.3.2 ปัจจัยด้ านกระบวนการจัดการความรู้ 6 ด้ าน
โรงเรี ย นพระปริ ยตั ิธ รรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4แห่ ง มีรูปแบบการศึกษาโดย
ไม่ได้ละทิง้ กระบวนการจัดการความรู้ตามหลักสากลอันประกอบด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 6
ด้าน โดยเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ความรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
ความรู ้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความรู ้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือได้วา่ กระบวนการจัดการความรู ้
ตามหลัก สากล มี ความส าคัญต่ อการขับเคลื่ อนให้การจัดการศึก ษาเรี ย นรู้ และยกระดับคุ ณภาพ
ทางการศึกษาของโรงเรี ยนให้ดีข้ ึน โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) การกาหนดความรู้ แม้โรงเรี ยนโดยคณะกรรมการโรงเรี ยนปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญ ศึ ก ษาและคณะกรรมการบริ หารงานหลัก สู ตรและวิชาการของสถานศึ ก ษา ได้พ ยายาม
กาหนดหลักสู ตรและความรู ้ที่ใช้ในการจัดการศึกษาของโรเรี ยนทั้ง 4 แห่ ง ให้มีความสอดคล้องกับ
ความรู้ตามหลักสู ตรของคณะสงฆ์ ความรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางของกระทรวงศึกษา และความรู้
เกี่ยวกับวิถีชุมชนที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแล้วก็ตาม แต่ในความเป็ นจริ งหลักสู ตรที่ใช้ในการ
เรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนยังขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นปริ ยตั ิสามัญ เนื่ องจากอิงกับ
ความรู ้ทางโลกมากเกินไปทาให้เป็ นภาระแก่ผเู ้ รี ยนในการพัฒนาความรู ้ให้มีความรู ้ท้ งั ทางโลกและ
ทางธรรม ฉะนั้น โรงเรี ยนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหรื อหน่วยงานต้นสังกัดต้องระดมสมองช่วยกันหา
จุดร่ วมที่มีความลงตัว เหมาะสมและเป็ นแนวทางที่เป็ นไปได้ มาทาการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร
และสาระการเรี ยนรู้ สาหรับใช้ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยคานึ งถึ งพื้นฐานความรู้ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนรวมถึงความคาดหวังของคณะ
สงฆ์และสังคมด้วย
2) การแสวงหาความรู้ โรงเรี ยนเน้นไปที่ การแสวงหาความรู้ ของครู ผูส้ อนเป็ น
สาคัญเกี่ยวข้องกับความรู้ที่มองเห็นได้หรื อความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู ้ที่อยูใ่ น
ตัวตน (Tacit Knowledge) เช่น การทาวิจยั ในชั้นเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนด การศึกษาต่อ การศึกษาดู
งาน การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้มาใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และใช้เป็ นเงื่อนไขในการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา ส่ วนการแสวงหาความรู ้ของนักเรี ยนมีการแสวงหาความรู้ ที่เกี่ยวกับ
ความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยส่ วนมากมาจากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในสถานศึกษาและ
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ภายนอกสถานศึกษาในรู ปแบบการแสวงหาความรู้จากตารา สื่ อ ระบบคอมพิวเอตร์ เทคโนโลยี
เพื่อนกัลยาณมิตรและการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่มีความสอดคล้องหลักสู ตรของสถานศึกษา
3) การแลกเปลีย่ นความรู้ ครู ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มทักษะการใช้
ภาษาสาหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรี ยนในรู ปแบบการถามตอบ การฝึ กแสดงความคิดเห็น
การจัดกิ จ กรรมเวที แลกเปลี่ ย นความรู้ เช่ น กิ จกรรมบริ ก ารทางวิช าการสู่ ชุ ม ชนและโรงเรี ย น
การแบ่งกลุ่มกันทางาน และมีการสร้างเครื อข่ายภายในกลุ่มโรงเรี ยน เครื อข่ายชุ มชน ครู ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ มีการส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู ้ของบุคลากร
ครู ในรู ปแบบการจัดประชุ ม การอบรม การสนทนา และมีแนวโน้มการส่ งเสริ มให้เกิ ดการเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการสอนระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลกันมากขึ้น รวมถึงได้การอาศัย
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื่ อกลางและมีบทบาทในการเอื้อให้การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันเป็ นไปอย่างสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
4) การจั ด เก็ บ ความรู้ แต่ ล ะโรงเรี ยนมี รู ป แบบการจัด เก็ บ ข้อ มู ล ความรู้ ใ น
ฐานข้อมูลของโรงเรี ยนเป็ นเพียงความรู ้ชุดเล็กๆ และข้อมูลสารสนเทศทัว่ ไปซึ่ งเป็ นความรู้ มองเห็น
ได้และปรากฏแจ้งชัด (Explicit Knowledge) ในระดับขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่หน่ วยงานต้นสังกัด
กาหนดและใช้เป็ นข้อมูลสาหรับประกอบการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ส่ วนการจัดเก็บข้อมูล
องค์ความรู้ ในระดับบุคคลและองค์กรซึ่ งเป็ นความรู ้ ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) เช่ น
องค์ความรู ้ ด้านภู มิปัญญาท้องถิ่ นในแต่ ละภู มิภาค ความรู ้ เฉพาะด้า นเกี่ ยวกับภาษาบาลี รวมถึ ง
ประสบการณ์และเทคนิ คการสอน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นความรู ้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูด
หรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย จาเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู้ แบบซ้ าๆ การฝึ กฝน การสังเกตการณ์
การสนทนาระหว่างบุคคล โรงเรี ยนยังต้องพัฒนาในการนาความรู ้ที่จดั เก็บมาปรับปรุ งให้เหมาะสม
ต่ อ การใช้ด าเนิ น งาน และต้อ งมี ก ารส่ ง เสริ ม และเตรี ย มความพร้ อมด้า นเทคนิ ค รวมถึ ง จัด ตั้ง
หน่วยงานและพัฒนาบุคลากรทาความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของความรู้ และพยายาม
หาวิธีการ รู ปแบบการจัดเก็บความรู ้ ลงในระบบฐานข้อมูลของโรงเรี ยนให้มีความเหมาะสมและ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
5) การเผยแพร่ ค วามรู้ โรงเรี ยนยังคงยึดรู ป แบบการเผยแผ่ธ รรมะและเผยแพร่
ความรู ้ แบบดั้ง เดิ ม โดยเทศนาสั่ ง สอน การให้โอวาท การสอนในชั้นเรี ย น การประชุ ม การจัด
กิจกรรม การบรรยายธรรม การใช้วิทยุกระจายเสี ยง แผ่นพับ และบอร์ ดประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลทัว่ ไป แต่ปัจจุบนั โรงเรี ยนแต่ละแห่งก็ได้มีการประยุกต์และ
พัฒนารู ปแบบการเผยแพร่ ขอ้ มูลและความรู้ ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยอาศัยสื่ อ ระบบ
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เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่ อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญที่
เอื้ อให้การเผยแพร่ ความรู ้ เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นทาให้เกิ ดการรับรู้
ข้อมู ล ข่ า วสาร ความรู ้ และเกิ ดการปฏิ สัม พันธ์ ที่ ดีระหว่า งบุ คคลและกลุ่ ม บุ ค คลทั้ง ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา แต่มีขอ้ สังเกตว่า การเผยแพร่ ความรู ้ของโรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ งยังอยูใ่ นวงจากัด
เฉพาะในกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัด ชุมชนใกล้เคียงตลอดจนถึงผูท้ ี่สนใจ
เฉพาะกลุ่มเท่านั้นทาให้การหมุนเวียนหรื อถ่ายโอนความรู ้ยงั ไม่ทวั่ ถึง
6) การประยุ กต์ ใช้ ความรู้ โรงเรี ย นมี แนวทางการประยุกต์ ใช้ความรู้ ที่ การเน้น
ส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยนนาความรู ้ ที่เกิ ดขึ้นจากการกาหนดความรู ้ แสวงหาความรู ้ แลกเปลี่ ยน
ความรู ้ จัดเก็บความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ตามกระบวนการจัดการความรู ้เบื้องต้นไปสู่ ข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้
ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ ผ่านกิ จกรรมและโครงการต่างๆ ที่โรงเรี ยนกาหนดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้
เกิดทักษะการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิธรรมและการดาเนินชีวิตประจาวัน
แต่ยงั มี ความแตกต่างกันเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและวิธีคิดของผูบ้ ริ หารในแต่ละ
โรงเรี ยน นอกจากนี้ยงั ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศู น ย์ก ลาง เสริ ม สร้ า งนิ สั ย ให้นัก เรี ย นรู้ จ ัก เรี ย นรู้ ด้ว ยการกระท าโดยมี ค รู ค อยเป็ นพี่ เลี้ ย งคอย
ประคับประคองแนะนา และเสริ มความรู ้ให้ในส่ วนที่บกพร่ องเพื่อให้เกิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ไปในทิศทางที่ดีข้ ึนกว่าที่เป็ นอยู่
5.1.3.3 ปัจจัยด้ านขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ 3 ขั้นตอน
1) ปริยตั ิ (ความรู้) การศึกษาเรี ยนรู้ แบบดั้งเดิมตามแนวทางพระพุทธศาสนาทาให้
เกิดขั้นตอนการจัดการความรู้เชิงพุทธขึ้นในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง
มี แนวทางเรี ยนรู้ ด้านปริ ยตั ิเป็ นไปตามพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์ของคณะสงฆ์ คือให้นักเรี ยนมี
ความรู้ดีประพฤติดี (วิชาจรณะ) ดาเนิ นจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในกรอบของ
ความรู้ 4 ด้า น อันได้แก่ 1) ความรู้ ด้านพระพุ ทธศาสนา (ความรู้ ด้ งั เดิ ม ) 2) ความรู้ ส ายสามัญ
(ความรู้ แกนกลาง) 3) ความรู้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่ น (ความรู้ เชิ งอนุ รักษ์) และ 4) ความรู้ ดา้ น
วิทยาการสมัยใหม่ (ความรู้เสริ ม) ให้เข้ากับบริ บทของโลกและยุคปฏิรูปการศึกษา รวมถึงการศึกษา
เรี ยนรู้ ตามนโยบายของภาครัฐ แต่ความรู ้ ท้ งั หมดที่กล่าวมานั้นจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักพระ
ธรรมวินยั มีความเหมาะสมกับนักเรี ยนและสังคมให้การยอมรับ สาหรับขั้นตอนการจัดการความรู้
ตามหลักปริ ยตั ิ น้ นั ถือเป็ นความรู้ที่จาเป็ น ทาให้ครู ผสู้ อนและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องเกิ ดแนวคิดในการ
พัฒนาปรั บปรุ ง หลักสู ตรเพื่ อ ยกระดับคุ ณภาพทางการศึก ษาในสายพระปริ ยตั ิ สามัญให้มีความ
ใกล้เคียงหรื อเทียบเท่ากับโรงเรี ยนสายสามัญของรัฐและเอกชนต่อไป

235

2) ปฏิ บั ติ (ลงมื อปฏิ บตั ิ ) การนาความรู ้ ที่ เกิ ดจากการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ตามขั้นตอน
ปริ ยตั ิมาสู่ ข้ นั ตอนการลงมือปฏิบตั ิถือเป็ นระบวนการที่นาไปสู่ แนวทางการพัฒนาความรู ้ของผูเ้ รี ยน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ งมีวิธีการนาความรู้
ทั้ง 4 แนวทางหลักที่ได้การศึกษาเรี ยนรู้จากตารา ครู เพื่อนกัลยาณมิตร สื่ อ เทคโนโลยี การสนทนา
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และช่ องทางอื่นๆ โดยส่ วนมากจะเป็ นความรู้ ที่แจ้งชัด (Explicit Knowledge)
ไปสู่ ข้ นั ตอนการลงมื อปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก การจัดการเรี ย นรู ้ ส มัย ใหม่ที่ เรี ย กว่า การเรี ยนรู ้ ด้วยการ
กระทา (Learning by doing) และพยายามเน้นการเรี ยนรู้ ที่ มี นักเรี ย นเป็ นศูนย์กลาง (Studentcentered learning) การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการลงมือปฏิ บตั ิเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดความคุน้ เคยกับ
สถานการณ์จริ ง รู ้ จกั แก้ปัญหาและทาให้เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล
การปฏิ บตั ิตามแนวทางการจัดการความรู้ เชิ งพุทธจะแสดงออกมารู ปแบบการจัดกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน กิ จกรรมชุ มชน กิ จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ กิ จของสงฆ์ การจัดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และการทางานกลุ่ม ซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะและความรู้ ที่
ชัดแจ้งมากขึ้ นจนนาไปสู่ การแปลงความรู้ ให้ฝังลึ ก เข้าไปในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใน
ขั้นตอนปฏิเวธต่อไป
3. ปฏิเวธ (ตื่นรู ้/เข้าใจ) การจัดการความรู ้เชิงพุทธในขั้นสุ ดท้ายคือหลักปฏิเวธเป็ น
ความรู ้ที่เรี ยกว่าปั ญญาเพราะเกิดความเข้าใจตื่นรู ้สามารถเทียบเคียงได้กบั ความรู ้ที่ไม่แจ้งชัด (Tacit
Knowledge) ถื อเป็ นผลลัพธ์ ที่เกิ ดจากการศึกษาเรี ยนรู้ และลงมือปฏิ บตั ิ มาตามลาดับ การศึกษา
เรี ยนรู้เชิงพุทธทาให้นกั เรี ยนมีความรู้แจ้งและเข้าใจจนเกิดเป็ นทักษะและความชานาญเฉพาะบุคคล
โดยเฉพาะองค์ความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนา เช่ น ทักษะในการแสดงธรรม การเขี ยนเรี ยงความแก้
กระทูธ้ รรม ความรู้ภาษาบาลี ความชานาญในการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ และเดินจงกรม
นอกจากนี้ ยังมี ค วามรู ้ และทัก ษะที่ เกิ ดจากการลงมื อปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ภูมิ ปั ญญา
ท้องถิ่ นในแต่ละโรงเรี ยน เช่ น นักเรี ยนโรงเรี ยนเชตุพนศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการต้องลาย
การทาตุง ส่ วนโรงเรี ยนประภัสสรวิทยา วัดศรี นวล ชานาญและทักษะในการสวดทานองสรภัญญะ
อีสาน การทาพิธีสู่ขวัญ การทาบายศรี สู่ขวัญ เป็ นต้น แต่เมื่ อมองไปถึ งความตื่นรู้ และเข้าใจของ
นักเรี ยนจากการศึกษา พบว่า การจัดการความรู ้เชิ งพุทธในขั้นตอนปฏิเวธนั้น นักเรี ยนเกิดการตื่นรู ้
และเข้าใจที่ดีในวิชาที่เกี่ ยวกับพระพุทธศาสนา ส่ วนความเข้าใจและตื่นรู ้ ในวิชาสายสามัญทัว่ ไป
เช่ น คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาต่ า งประเทศ ยัง อยู่ ใ นระดับ ขั้น พื้ น ฐานที่ เ หมาะสมกับ
พัฒนาการทางสมองของผูเ้ รี ยนแต่ละด้านเท่านั้น ยังไม่เกิดเป็ นความเชี่ยวชาญอย่างแต่จริ ง เนื่องจาก
นักเรี ยนมีการศึกษาเรี ยนรู้ในลักษณะเชิงสหวิทยาการคือเน้นความรู ้ท้ งั ทางโลกและทางธรรม
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลที่ ไ ด้จากการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ตามความคิ ดเห็ นของบุ คคลและกลุ่ มบุ ค คลผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผูอ้ านวยการส่ วนการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ ผูบ้ ริ หาร (ผูจ้ ดั การ,
ผูอ้ านวยการ, หัวหน้าฝ่ าย) ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา และพระภิกษุและ
บุคลากรวิชาชีพ (ครู ,หัวหน้าฝ่ าย/กลุ่ม) โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้ง 4 ภูมิภาค
ภู มิ ภ าคละ 1 โรงเรี ย นที่ เ ป็ นพื้ น ที่ ท าการวิ จ ัย ตลอดจนถึ ง การสนทนากลุ่ ม เฉพาะกับ ผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญที่คดั เลือกมาแบบเจาะจง
สามารถชี้ ให้เห็ นถึงผลการศึกษาที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ สามารถนามา
อภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ด้านบุคคล
ปัจจัยด้ านภาวะผู้นา ทั้ง 4 โรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เป็ นศูนย์
รวมด้านการบริ หารจัดการและการพัฒนาในทุกด้านต่างๆ ใช้ท้ งั พระเดช (อานาจการบริ หาร) และ
พระคุ ณ (ความเมตตา) ในการจัดการความรู้ และพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา การประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ ดีของผูต้ าม มีวิสัย ทัศน์ พัฒนาความรู ้ ของตนเองอยู่ตลอดเวลา มี การบริ หารจัดการ
องค์กรที่เป็ นระบบมากขึ้น โดยคานึงถึงความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยนบนพื้นฐานของ
การเข้าใจ เข้าถึงมากาหนดเป็ นกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มีการกระตุน้ เตือนให้ครู และนักเรี ยนแสวงหา
ความรู ้ เ พื่ อ พัฒนาตัว เอง พร้ อ มทั้ง ให้ ค าชมเชย จัด สรรเงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก ารให้ แก่ ค รู อ ย่า ง
เหมาะสม แต่อาจมีวิธีคิดและแนวทางการปฏิบตั ิที่ต่างกันบ้าง แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์และรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้วิถีพุทธเอาไว้ ฉะนั้น ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีผลการต่อการ
พัฒนาเปลี่ ย นแปลงด้า นการจัดการความรู้ ของโรงเรี ยนให้เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ดีข้ ึ น ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ Bass & Avolio (1994, 132-135) ที่
อธิ บายถึงองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบใช้ชื่อย่อว่า 4l’s (Four I’s)
คือ 1) การสร้างบารมี 2) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล 3) การกระตุน้ ทางปั ญญา และ 4) การ
สร้างแรงบันดาลใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kaiser (2000 p. 46-48) ได้กล่าวสนับสนุ นว่า
ภาวะผูน้ าว่าเป็ นคุ ณลักษณะของบุคคลที่มีความมุ่งมัน่ อุทิศตนเพื่อให้สมาชิ กปฏิบตั ิงานสาเร็ จไป
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรและประสานวิสัยทัศน์ของบุคคล มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถสอน
งาน สอนทักษะ พร้อมสอนคุณธรรมรวมทั้งเป็ นผูช้ ่วยเหลือสนับสนุ นเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายขององค์กร นอกจากนี้ ภาวะผูน้ ามีอิทธิ พลทางอ้อมส่ งผ่านการจูงใจ วัฒนธรรม พันธ
กิ จและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง โครงสร้ า งองค์ก ร สอดคล้องกับ งานวิจยั ของรสพร ทองธรรมจิ นดา
(2554, น. 314) เรื่ องการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน
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พบว่า องค์ประกอบด้านผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนาเป็ นที่ ปรึ กษาและช่ วยเหลื อ
บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารเป็ นแรงบันดาลใจในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ ริ หารประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างในการปฏิ บตั ิงาน ผูบ้ ริ หารให้รางวัลเมื่อบุคคลปฏิ บตั ิงานบรรลุ เป้ าหมาย และมีความ
สอดคล้องกับแนวคิ ดของวิโรจน์ สารรั ตนะ และอัญชลี สารรั ตนะ (2545, น. 27) ที่ กล่ าวว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั ควรเป็ นผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเป็ นผูน้ าแห่ งการจัดการ
(Transactional Leader) โดยลักษณะของผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมุ่งอนาคตและมุ่งให้เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลง ผูน้ าจะเป็ นผูจ้ ูงใจให้บุคคลปฏิ บตั ิงานเกิ นกว่าความคาดหวังตามปกติ มุ่งไปที่
ภารกิจงานด้วยความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตน มุ่งการบรรลุความต้องการในระดับสู งมากกว่าความ
ต้องการในระดับ ต่ า และเนื่ องจากผูบ้ ริ หารในปั จจุบนั จะต้องเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี
ความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎี ปรัชญาของหลักสู ตรต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรี ยน มีความรู ้ความเข้าใจในวิธี
สอนแบบต่างๆ สนับสนุ นให้ครู ใช้นวัตกรรมการสอนเป็ นแบบอย่างที่ดีในเชิ งวิชาการ สนับสนุ น
และส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยนส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นส าคัญ นิ เ ทศและก ากับ ให้ ก ารเรี ย นการสอนเป็ นไปตามแผนการสอนที่ ก าหนดไว้ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสหพณ จือปา (2556, น. 187) เรื่ องภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านองค์ประกอบ
ของการบริ หารจัดการที่ดี น้ นั ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการ
บริ หารงานโรงเรี ยน พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีพฤติกรรมด้านภาวะผูน้ า คือการเป็ นผูท้ ี่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล กาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจน และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงกับ
ความรู ้ ค วามสามารถ ต้อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ต่ อ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของตนเอง เพื่ อ การเป็ น
แบบอย่างที่ดีสาหรับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา อันจะส่ งผลไปสู่ การพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพ ภายใต้การ
ร่ วมแรงร่ วมใจการท างานเป็ นที ม มี ก ารรั บ ฟั ง ความเห็ นที่ แตกต่ า ง โดยการให้ค วามส าคัญกับ
บุ คลากรทุ ก คน สามารถเข้า ได้กบั ทุ กเพศทุ กวัย อันจะส่ ง ผลให้เกิ ดการบริ หารงานโรงเรี ย นที่ มี
ประสิ ทธิภาพ
กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึง ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยน
พระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษามี ผ ลอย่า งมากต่ อ คุ ณภาพการศึ ก ษาโดยการส่ ง เสริ ม ให้ค รู
นักเรี ยนและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องร่ วมแรงร่ วมใจกันการจัดการความรู ้ เพื่อให้เกิ ดเป็ นชุ มนุ มแห่ งการ
เรี ยนรู้ ขนาดเล็ก ขึ้ นในโรงเรี ยนโดยอาศัยปั จจัยด้านภาวะผูน้ าที่มีบารมีธรรมด้านความประพฤติ
วิสัยทัศน์ เข้าใจความแตกต่างและหลากหลายด้านพื้นฐานความรู ้ของปั จเจกบุคคลและวัฒนธรรม
องค์กร รวมถึงการมีศาสตร์และศิลป์ ในกระตุน้ เตือนให้ผตู้ ามเห็นความสาคัญของแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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และมีแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจและขวัญกาลังใจให้กบั ครู และนักเรี ยนบนพื้นฐานเข้าใจ
เขาถึงและพัฒนาความรู้ตามวิถีพอเพียง
ปัจจัยด้ านครู ผ้ ูสอน ผลการวิจยั พบว่า ครู เป็ นกัลยาณมิตรที่ดีดา้ นการประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างและเป็ นตัวเชื่ อมโยงในการกระจายความรู ้ไปสู่ ตวั นักเรี ยนทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ครู มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาความรู ้ของนักเรี ยนแบบประคับประคอง แต่พบว่า
ทั้ง 4 โรงเรี ยน ครู บางคนยังขาดการทาวิจยั ในชั้นเรี ยนและการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมสาหรับใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เป็ นรู ปธรรม โรงเรี ยนใช้วิธีการขอความร่ วมมือจากองค์กรภายนอกและได้รับ
การสนับสนุนจากหน่ วยงานต้นสังกัดในการส่ งบุคลากรมาพัฒนาทักษะความรู้และปรับปรุ งแนว
การสอนของครู โดยการเข้าฝึ กอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาแบบกลุ่มกับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ มี ก ารกระตุ ้น เตื อ นให้ ค รู แ สวงหาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2548) ที่ กล่าวว่า
หากคณะครู เล็งเห็นความสาคัญของการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ท้ งั โรงเรี ยนด้วยการลงมือปฏิบตั ิ ครู มีความ
เข้มแข็ง มีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความใฝ่ รู้และรักที่จะเรี ยนรู้และพัฒนางาน ความรู้ ต้องการ
ให้ผเู้ รี ยนได้รับประโยชน์สูงสุ ด มีความรักในวิชาชี พครู และเห็นคุ ณค่าของวิชาชี พครู ครู เหล่านั้น
ควรได้รับการสนับสนุ นให้รวมพลังผลักดันการพัฒนาด้วยตนเอง เพราะเป็ นฐานที่มนั่ คงที่จะช่วย
ให้โรงเรี ยนเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหาพจน์ สุ วโจ (พยัคฆ์พิทยาง
กูร), (2552, น. 76) เรื่ องการประเมินหลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม : ศึกษากรณี นกั ธรรมชั้น
ตรี ผลการศึกษาด้านปั จจัยเบื้องต้น คุณลักษณะของอาจารย์ผสู ้ อน มีความเป็ นกัลยาณมิตรและเป็ น
แบบอย่างที่ดีของนักเรี ยน แต่ขาดด้านเทคนิ คการสอน มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิลาวัลย์
มาคุ ้ม (2549) เรื่ อ งการพัฒ นาตัว บ่ ง ชี้ การจัด การความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า การนาความรู ้ไปใช้มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ครู นาความรู้ความสามารถของ
ตนเองไปประยุกต์ใช้การจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาได้แก่
สถานศึกษาจัดให้ครู ที่มีความรู ้ และทักษะเป็ นการเฉพาะเป็ นผูถ้ ่ ายทอดความรู ้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของชาริ ณี ตรี วรัญญู (2550) เรื่ องการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรี ยน พบว่า การดาเนิ นงานตามกระบวนการศึกษาผ่าน
บทเรี ยนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ไทยด้านความรู ้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรี ยนการสอน และด้านความสามารถ
ในการทางานแบบรวมมือรวมพลัง โดยครู ผรู ้ ่ วมวิจยั มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนการสอนมากที่สุด ครู ผวู้ ิจยั ประมาณร้อยละ 50 มี
การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรี ยนการสอนมากกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนตัวบงชี้
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กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง ปั จจัยสนับสนุนการจัดการความรู้
ของครู ผสู ้ อนมีความสาคัญต่อนักเรี ยน เพราะครู เป็ นผูก้ ระจายความรู ้ไปสู่ ตวั นักเรี ยน เป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวกและเป็ นพี่เลี้ยงในการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทา รวมถึงครู สามารถเป็ นแบบอย่าง
ทางด้านความประพฤติ และเป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิ ดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ข้ ึนในห้องเรี ยน ครู
จึงต้องปรับปรุ ง ประยุกต์หรื อสร้างความรู้เพิ่มเติมได้เหมาะสมกับการงานที่สอน และต้องได้รับการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะการสอนที่หลากหลายอย่างต่อเนื องในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ตนเองรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการสอนและยกระดับความรู้และความประพฤติของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ปัจจัยด้ านชุ มชน ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนกับชุ มชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบ
พึ่ง พาอาศัย กัน มี ก ารส่ ง เสริ มให้โรงเรี ย นและชุ มชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเกี่ ยวกับ การปลู ก ฝั ง
ศีลธรรมและความรู้ดา้ นพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมและโครงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ การแสดง
ธรรม การให้ค วามรู้ เยาวชนในผ่า นโครงการโรงเรี ยนพุ ทธศาสนาวันอาทิ ตย์ นอกจากนี้ แต่ ล ะ
โรงเรี ย นได้อาศัย ความร่ วมมื อของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาส่ วนหนึ่ ง ที่ มาจากชุ มชนในการ
กาหนดความรู ้หลักสู ตรสาระท้องถิ่นร่ วมกัน หรื อแม้แต่การแสวงหาความรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่ นของวิถีชุมชนต้องอาศัยปราชญ์ชาวบ้านและ
ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู ้แก่นกั เรี ยน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาฐานชุมชนหรื อ
การจัดการศึกษาโดยใช้ฐานชุมชนของพิณสุ ดา สิ ริธรังศรี (2555, น.12) โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา
เป็ นแหล่งผลิ ตขนาดใหญ่ สถานศึกษาเป็ นกลไกการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้กา้ วทันโลก
การศึ กษาทาให้คนไทยรู ้ เท่าทัน ประเทศมี ความเจริ ญก้าวหน้า และในสังคมแข่งขัน คนไทยให้
ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตและใช้ความรู้ เป็ นเครื่ องมื อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต สามารถใช้
ความรู ้จดั การตนเองได้เพิม่ มากขึ้น แต่ในทางกลับกัน แบบแผนการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาได้
แยกคนออกจากชุ มชน สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณของความเป็ นท้องถิ่น จนลืมรากเหง้า วิถีชีวิต
และความเป็ นตัวตนเกือบสิ้ นเชิ ง แยกการศึกษาออกจากครอบครัว ชุ มชน ท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน
ที่มีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็ นกลไกเชื่ อมโยงคนให้มีความรู้และ
เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณธรรม กาญจนสุ วรรณ และพระมหาสุ ทิตย์
อาภากโร (2542, น. 39) เรื่ องการพัฒนาแนวทางและศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึก ษา พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ ง เสริ มนักเรี ย นให้มี ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชน และการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่ดีโดยพยายามเน้นให้ชุมชนกับนักเรี ยนมีการ
เรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ ยนความรู ้ ร่วมกันในเรื่ องการปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม และการนาภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นที่มีการสั่งสมกันมานานในรู ปแบบของวิธีการดาเนิ นชี วิตและการปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั
ให้เป็ นพลังในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริ่ มจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และขยายไปสู่
การสร้ า งเครื อข่ า ยแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นระดับ อ าเภอ ถึ ง แม้จะพบปั ญหาในการบริ หารจัด การที่ มี
ประสิ ทธิภาพหรื อคุณภาพทางการศึกษาอย่างเพียงพอก็ตาม แต่ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุ มชน
ที่มีความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านยังเป็ นพลังเกื้อกูลให้ชุมชนมีคุณธรรมจริ ยธรรมได้ตามสมควร
โดยต้อ งพัฒนาโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรมฯ ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและคุ ณ ภาพมากขึ้ น และยัง ต้อ ง
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชนกับโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาชุ มชนท้องถิ่นไปสู่ ชุมชนท้องถิ่น
ฐานความรู้ที่ยงั ยืน
กล่ าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษากับชุมชนมีพ่ งึ พาอาศัยกันในด้านการกาหนดความรู ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดย
ที่ชุมชนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้กบั โรงเรี ยนเกี่ยวกับความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงโรงเรี ยนยัง
ได้รับการสนับสนุ นเงิ นทุนจากชุ มชนในการจัดซื้ อจัดหาสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับการจัดการ
ความรู้ด้วย ส่ วนโรงเรี ยน (วัด) ก็มีความผูกพันกับชุ มชนในแง่ของการขัดเกลาทางสังคมทาให้
เยาวชนในชุ ม ชนด ารงอยู่ใ นศี ล ธรรมอัน ดี โ ดยการจัด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
โรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสอนศีลธรรมและอบรมธรรมศึกษาแก่เยาวชน รวมทั้งมี
การส่ งเสริ ม สัง่ สอน ชี้แนะให้ประชาชนนาหลักธรรมคาสอนและความรู ้ในทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ปัจจัยด้ านนักเรียน ผลการวิจยั พบว่า แต่ละโรงเรี ยนมีปัญหาด้านจานวนนักเรี ยนที่
ลดลงเพราะเกิดจากค่านิยมการศึกษาเรี ยนรู ้ของเยาวชนที่มีต่อโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาที่เปลี่ยนไป นักเรี ยนสามารถเข้าถึ งศึกษาต่อในโรงเรี ยนสายสามัญของรัฐตามนโยบายเปิ ด
โอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานเรี ยนฟรี 15 ปี ประกอบกับนักเรี ยนสายปริ ยตั ิธรรมสามัญต้องศึกษา
เรี ยนรู้ควบคู่กนั ถึง 3 แผนกในแต่ละปี การศึกษา จนบางครั้งทาให้นกั เรี ยนขาดความต่อเนื่องในการ
แสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ร่วมกันภายใต้เวลาที่จากัดและเกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรี ยนรู้มีผลต่อการพัฒนาความรู้ของผูเ้ รี ยนและเกิดการลาออกกลางคันในที่สุด แม้โรงเรี ยนได้มีการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ให้ตรงตามความถนัดและสนใจของผูเ้ รี ยนมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ นกั เรี ยน
มีพ้ืนฐานด้านความรู ้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ต่างกัน เช่น กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยใน
ระดับ ชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น จึง ต้องหาแนวทางการพัฒนาความรู ของนักเรี ยนในระยะแรกแต่
พบว่า นักเรี ยนจะค่อยๆ พัฒนาความรู้ ของตนเองขึ้นตามลาดับเมื่อเข้าศึกษาไปได้หนึ่ งถึ งสองปี
นักเรี ยนมีความโดดเด่นในเรื่ องค่านิ ยมที่พึงประสงค์ดา้ นความรู ้คู่คุณธรรม (วิชชาจรณะ) และการ
เผยแผ่ธรรมและความรู ้สู่ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของHoy & Miskel (2001, p. 32) ที่กล่าวว่า
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โรงเรี ย นเป็ นองค์ก รให้บริ ก ารที่ ผูกพันกับ เรื่ องของการสอนและการเรี ย นรู ้ เป็ นหลัก เป้ าหมาย
สุ ดท้ายของโรงเรี ยน ก็คือการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ดังนั้นในบรรดาองค์กรประเภทต่างๆ โรงเรี ยนจึง
ควรเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มากกว่าองค์กรประเภทใดๆ นักเรี ยนที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา
ศึ ก ษาในโรงเรี ย นทุ ก ปี การศึ ก ษา หากหยุด พัก การพัฒ นาความรู้ ไ ปในช่ ว งเวลาใด ผูท้ ี่ จ ะเสี ย
ผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับก็คือนักเรี ยนที่ อยู่ในช่ วงเวลานั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของDobizl
(2002) วิจยั เรื่ องความเข้าใจต่อวัยเสี่ ยงของเยาวชนและการจัดโปรแกรมช่ วยที่ เหลื อให้ประสบ
ความสาเร็ จในการอยูใ่ นโรงเรี ยน พบว่า ปั ญหาการลาออกของนักเรี ยน (เยาวชน) มีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นมี ผลกระทบต่อการพัฒนาความรู ้ ของนักเรี ยนและมี ผลกระทบต่อสังคม โดยแท้จริ งนักเรี ยน
ต้องการดูแลเอาใจใส่ คอยให้คาแนะและทาความเข้าใจจากผูใ้ หญ่เพื่อให้สามารถเรี ยนต่อไปได้ ถ้า
หากผูใ้ หญ่ดูแลเอาใจใส่ อย่างจริ งจังด้วยความอดทนและเข้าใจ นักเรี ยนก็จะไม่มีความคิดที่ยอมแพ้
และออกจากการเรี ยน
กล่ าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษายังมีปัญหาการสร้ างแรงจูงใจให้เยาวชนปรับเปลี่ ยนค่านิ ยมหันเข้ามาศึกษาเรี ยนรู้ใน
โรงเรี ยน และเมื่อนักเรี ยนเข้ามาศึกษาแล้วทายังไงจะถึงรักษาคุณภาพการศึกษาภายใต้การเรี ยนรู้ ท้ งั
ทางโลกและทางธรรมในเวลาที่ จากัด ทาให้นักเรี ยนมี จิตใจมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาเรี ยนรู้ และยกระดับ
ความรู ้ ตนเองไม่คิ ดที่ จะลาออกกลางคัน พร้ อมทั้งสามารถส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี พฒั นาการด้า น
ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
5.2.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ในองค์ กร
ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จากผลการวิ จ ัย พบว่ า ทั้ง 4 โรงเรี ยนนั้ น
เทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ามามี บทบาทส าคัญในการสื่ อสาร การใช้งานร่ วมกัน และการจัดเก็ บ
ความรู้ ครู ใช้เทคโนโลยีสาหรับการติดต่อประสานงานเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทางาน มีการ
พัฒนาความรู้ของครู โดยการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมและเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและ
ความรู้ ข้ นั พื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้เทคโนโลยีสาหรับการจัดการความรู้ ให้กระจาย
ไปทัว่ โรงเรี ยนและสามารถป้ องกันความรู ้สูญหายจากโรงเรี ยนได้ระดับหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
บทบาทเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสนับสนุ นการจัดการความรู้ ของสมชาย นาประเสริ ฐกุ ล
(2558, น. 93-94) ที่กล่าวว่า การนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลต่อความสาเร็ จในระบบการจัดการ
ความรู ้ เข้า มาเป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการจัดการความรู ้ ท้ งั ในส่ วนของพนัก งานและองค์ก ร โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู ้ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีใน
การสื่ อสาร 2) เทคโนโลยีการทางานร่ วมกัน และ 3) เทคโนโลยีในการจัดเก็บ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของผกาพันธ์ อินต๊ะแก้ว (2552, น. 296) เรื่ องรู ปแบบการจัดการความรู ้ของกลุ่มโรงเรี ยน
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สาธิ ต พบว่า ด้า นองค์ประกอบเพื่อสนับสนุ นการจัดการความรู้ มีเครื่ องมื อ เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการความรู้โดยต้องมีเครื่ องมือเทคโนโลยีที่เป็ นระบบอัตโนมัติ และตัวบุคคลมีความสามารถใช้
เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการความรู ้โดยสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สามารถสื บหาจัดเก็บองค์
ความรู้ของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของMarquardt & Raynolds (1994,
p. 26-36) ได้ทาการวิจยั เรื่ ององค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการความรู้ ว่า องค์กรจะต้องมีการจัด
สภาพแวดล้อมต่ า งๆ ที่ เอื้ อ ต่ อการจัดการความรู ้ เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตและบริ ก ารขององค์ก ร ต้องมี
องค์ประกอบที่สาคัญ เช่ น เทคโนโลยีการเรี ยนรู้ (Tearing Technology) องค์กรต้องประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงานให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงทั้งองค์กร จัดให้มีการ
จัดเก็บความรู ้ การประมวล และถ่ายทอดข้อมูลให้ทวั่ ถึงอย่างรวดเร็ ว ถูกต้องทันเวลา ส่ งเสริ มการ
สร้างเครื อข่ายสร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทนั สมัยเพื่อช่ วยถ่ายโอนข้อมูล
ความรู ้ให้ทวั่ ทั้งองค์กร และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546) ได้
ทาการวิจยั เรื่ อง การนาเสนอระบบการจัดการความรู ้สาหรับองค์กรภาคเอกชน พบว่า องค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ จะทาให้กระบวนการจัดการความรู ้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะด้านการจัดเก็บความรู ้ และสื บค้นความรู ้ และถ่ ายโอนความรู ้ หรื อการ
แบ่งปั นความรู ้ให้ดาเนินการไปด้วยความสะดวกรวดเร็ ว และทันเวลา
กล่ า วโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง โรงเรี ย นต้องมี ก ารเตรี ย มความ
พร้อมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดเก็บ
ความความรู ้ การใช้งานร่ วมกันและการสื่ อสารระหว่างบุคคล รวมถึ งต้องศึกษาเรี ยนรู้เทคโนโลยี
สมัย ใหม่ อยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี บทบาทส าคัญต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในจัดเก็บความรู ้ การเผยแพร่ ความรู ้ รวมถึ งการใช้งานร่ วมกันภายใน
โรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา แต่เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่คาตอบ
ทั้งหมดหรื อสู ตรสาเร็ จของการจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยนให้ประสบความสาเร็ จ เทคโนโลยีเป็ น
เพียงตัวสนับสนุ นให้การจัดการความรู้ในโรงเรี ยนมีความสะดวกรวดเร็ ว และบุคลากรสามารถ
เข้าถึ งข้อมูลความรู ้ ได้ง่ายขึ้ น แต่การจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสบ
ความสาเร็ จยังต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกัน การทางานเป็ นทีม ความไว้วางใจต่อกัน
ความเข้ า ใจพื้ น ฐานความรู ้ ร ะหว่ า งบุ ค คล รวมถึ ง เทคนิ ค การสอน ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถของครู และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนอีกด้วย
ปัจจัยด้ านฝ่ ายการบริ การจัดการ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ช่วยสนับสนุ นให้เกิ ด
การจัดการความรู้ของทั้ง 4 โรงเรี ยนเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่ น ส่ วนหนึ่ งเกิดจากฝ่ ายบริ หารจัดการ
งานตามโครงสร้างการบริ หารซึ่ งมีหน้าที่คอยสนับสนุ นส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ ในโรงเรี ยนให้
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เป็ นไปด้วยความสะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้น ฝ่ ายการ
บริ หารจัดการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและต้องทางานสอดรับกับนโยบายของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนโดยแบ่งฝ่ ายบริ หารจัดการออกเป็ น 4 ฝ่ าย ได้แก่ 1) ฝ่ ายบริ หารวิชาการมีหน้าที่พฒั นา
หลักสู ตร กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เช่น พัฒนากระบวนการจัดการความรู ้
พัฒนาหลักสู ตรสาระท้องถิ่ นของสถานศึกษา 2) ฝ่ ายการบริ หารงานงบประมาณ มีหน้าที่ส่งเสริ ม
สนับ สนุ น ปั จ จัย ด้า นการจัด การความรู ้ เช่ น การพัฒ นาระบบข้อ มู ล และสารสนเทศ การจัด
งบประมาณช่ วยสนับ สนุ นกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน 3) ฝ่ ายการบริ หารงานบุ คคล มี หน้าที่ ส รรหา
พัฒนาความรู้และทักษะ การสร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากร และ 4) ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป มีหน้าที่
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการงานเพื่ออานวยความสะดวกในจัดการความรู ้ เช่น การจัดการระบบและ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับแนวคิ ดของNonaka &Takeuchi
(1995, p. 20-25) ที่ กล่ าวว่า การสร้างทีมการจัดการความรู้ สมาชิ กในองค์กรต้องเข้าใจบทบาท
หน้า ที่ ใ นการจัดการความรู ้ คื อผูจ้ ัดการความรู ้ ต ัว จริ ง เป็ นเจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นหลัก กลุ่ ม
ผูบ้ ริ หารจัดการระดับกลางเป็ นผูต้ ีความ แปลงความรู ้ให้เป็ นความรู ้ในกระดาษ กลุ่มผูบ้ ริ หารจัดการ
ความรู้ ทาหน้าที่กาหนดเป้ าหมาย สนับสนุนสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนและคอยสกัด
ความรู ้ให้เกิ ดมูลค่า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสุ นนั ท์ จันทร์ ดาสี (2543) วิจยั เรื่ องปั ญหา
การบริ ก ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษา สั ง กัด กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิ การ จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า ในระบบการบริ หารจัดการของฝ่ ายวิชาการควรมีการ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถทักษะการทางานแก่ บุคลากรโดยการจัดฝึ กอบรม ส่ งเข้าฝึ กอบรมกับ
หน่วยงานอื่น ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ และควรมีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถและทักษะ
การติดตามประเมินผลแก่บุคลากรที่รับผิดชอบ
กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง โรงเรี ยนยังคงยึดโยงอยู่กบั ระบบ
การบริ หารจัดการตามโครงสร้ า งการบริ หารโรงเรี ย นโดยมี ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นเป็ นผูบ้ ริ หาร
จัดการโรงเรี ยน มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการความรู้ สาหรับใช้ในการประกันคุ ณภาพทาง
การศึกษาเป็ นสาคัญ ยังไม่มีนโยบายส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม ส่ วน
หัวหน้าฝ่ ายหรื อกลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่ ายที่ทาหน้าที่ในการคอยช่ วยเหลือสนับสนุนให้การจัดการเรี ยนรู้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษาในสายงานที่รับผิดชอบแบบหลวมๆ เท่านั้น เพราะใน
ความเป็ นจริ งฝ่ ายบริ หารจัดการทั้ง 4 ฝ่ าย ยังไม่มีหน้าที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มด้านการจัดการความรู ้
โดยตรงเป็ นเพียงแต่คอยอานวยความสะดวกและสนับสุ นนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เชื่ อมโยงกับการ
จัดการความรู ้ ตามกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เท่า นั้น รวมถึ ง บุ ค ลากรในแต่ล ะฝ่ ายขาดการอบรมและ
พัฒนาความรู้ ที่เล็ง เห็ นถึ งความสาคัญของการจัดการความรู้ จึงทาให้ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
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บทบาทหน้า ที่ ใ นการจัด การความรู ้ เ พื่ อ ขับ เคลื่ อ นไปโรงเรี ย นสู่ อ งค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ อี ก ทั้ง
โรงเรี ยนยังไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนการจัดการความรู้อย่างชัดเจนและเพียงพอ
5.2.3. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
ปั จจัยด้ านหลักกัลยาณมิตตา (ความเป็ นกัลยาณมิ ตรที่ ดีต่อกัน) จากผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เป็ นกรณี ศึกษาทั้ง
4 แห่ งมีความผูกพันต่อองค์สูง ครู กลั ยาณมิตรและเปรี ยบเหมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรี ยน เป็ น
แบบอย่างด้านการแสวงหาความรู้และการประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินยั มีความเข้าใจความต่าง
ด้านพื้นฐานความรู้ จัดการเรี ยนการสอนแบบประคับประคอง โดยการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้
ตามสภาพปั ญ หา มี ก ารจัด ตั้ง คลิ นิ ก ให้ค าปรึ ก ษาโดยมี ค รู ฝ่ ายปกครองและครู ป ระจ าชั้น คอย
ช่วยเหลือให้คาปรึ กษาและควบคุมพฤติกรรมเสี่ ยง มีการจัดอบรมให้ความรู้ ดา้ นจิตวิทยาการสอน
แก่ ค รู เ พื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะในการให้ ค าชี้ แนะช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น อี ก ทั้ง ครู ไ ด้น าหลัก ธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างความเป็ นกัลยาณมิตรเพื่อเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้
เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งครู ก ับ นั ก เรี ยน สอดคล้ อ งกับ หลัก กั ล ยาณมิ ต ตตาที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ไว้ว่ า
“กัลยาณมิตร เป็ นอย่างไร คือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสม เจรจา สนทนากับคนในหมู่บา้ นหรื อ
ในนิ คมที่ตนอาศัยอยู่ จะเป็ นคหบดี บุตรคหบดี คนหนุ่ มผูเ้ คร่ งศีล หรื อคนแก่ผเู ้ คร่ งศีลก็ตาม ผูถ้ ึ ง
พร้อมด้วยศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยจาคะ และถึงพร้อมด้วยปั ญญา คอยศึกษาศรัทธา
สัมปทาของท่านผูถ้ ึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควร คอยศึกษาสี ลสัมปทาของผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีลตาม
สมควร คอยศึกษาจาคสัมปทาของผูถ้ ึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควร และคอยศึกษาปั ญญาของท่านผู ้
ถึงพร้อมด้วยปั ญญาตามสมควรนี้ เรี ยกว่า กัลยาณมิตตตา” พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย1 (2539, น. 341) สอดคล้องกับงานวิจยั ของพระณรงค์ กิ ตฺติธโร (เด่นประเสริ ฐ)
(2549) เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเที ยบปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความสาคัญของกัลยาณมิตร เป็ นองค์ประกอบด้านบุคคลที่ทาให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ มีคุณสมบัติที่สามารถให้การอบรมสั่งสอน ช่วยแนะนา ชี้ แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรื อ
เป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชี วิต นาไปสู่ หนทางแห่ ง การเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนที่ถู กต้อง กัล ยาณมิ ตรยัง
รวมถึ ง หนัง สื อ สิ่ ง แวดล้อ มทางสั ง คมที่ เกื้ อกู ล ชัก จู ง ส่ ง เสริ ม เป็ นตัว กระตุ ้นให้เกิ ดการเรี ย นรู ้
มีปัญญาด้วยการฟัง การสนทนา หรื อการซักถามข้องสงสัย การค้นคว้า และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพระมหาวิเชี ยร ตุ่นแก้ว (2548, น. 2) เรื่ องสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิ แผนกธรรม กรุ งเทพมหานคร พบว่า การนาหลักกัลยาณมิตรมาใช้น้ นั มีความสาคัญมากต่อ
1

สุ ตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต, (เล่ม23 /ข้อ 54 /หน้า 341)
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การเรี ย นการสอนพระปริ ยตั ิ ธรรมแผนกบาลี เพราะความเป็ นกัล ยาณมิ ตรต่อศิ ษ ย์น้ ัน จะทาให้
นักเรี ยนผูศ้ ึกษาเล่าเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี มีความรู ้ ความเข้าใจพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี
ได้ดีข้ ึน
กล่ าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษาจัดเป็ นโรงเรี ยนวิถีพุทธต้นแบบ บุคลากรครู จึงต้องมีลกั ษณะพิเศษ คือ ต้องทางานด้วย
ความทุ่มเทและเสี ยสละ มีหน้าที่ในการแนะนาสั่งสอนแบบค่อยเป็ นค่อยไป สามารถร่ วมสุ ขร่ วม
ทุกข์กบั นักเรี ยนได้ ครู เป็ นผูก้ ระจายความรู้ และแนวคิดไปสู่ ตวั ผูเ้ รี ยน ครู กลั ยาณมิ ตรจึงจัดเป็ น
ปรโตโฆสะ คือเสี ยงที่คอยตักเตือน ชี้ แจง สนทนาซักถาม ให้คาปรึ กษาโดยการนาเอาเทคนิ คและ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการกระจายความรู ้ไปสู่ ตวั นักเรี ยนผ่านการเล่า
นิทานชาดกเชิงเปรี ยบเทียบ การปฏิบตั ิตนอยูใ่ นหลักกัลยาณมิตรเพื่อเป็ นครู ตน้ แบบให้กบั นักเรี ยน
ด้านการแสวงหาความรู ้ และการประพฤติตนให้ต้ งั อยูใ่ นหลักคุณธรรมจริ ยธรรม แต่ก็ยงั พบว่า ครู
บางคนยังไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้ สร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางและหาวิธีการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ เตือนทางปั ญญาให้กบั ผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ นอกจากนี้ ในทางพระพุทธศาสนาถื อว่าเพื่อร่ วมชั้นเรี ยน สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยน
แหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ หนังสื อ สื่ อมวลชน วัสดุ สื่ อและอุปกรณ์ รวมถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ น
ปัจจัยช่วยสนับสนุนในการจัดการความรู ้จดั เป็ นกัลยาณมิตรภายนอกที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง
ปัจจัยด้ านหลักวุฑฒิธรรม (ธรรมสาหรับส่ งเสริ มความเจริ ญในการจัดการความรู้ )
จากผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 4 โรงเรี ยน ครู กบั นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการศึกษาเรี ยนรู ้ (การสร้าง
ปั ญญา) ตามหลัก วุฑ ฒิ ธ รรม 4 ขั้น ตอน มาประยุก ต์ใ ช้ก ับ หลัก ธรรมอื่ นๆ โดยเริ่ ม ต้น จากการ
ส่ ง เสริ ม ให้ค รู แ ละนัก เรี ย นมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่า งกัน สร้ า งค่ า นิ ย มให้ นัก เรี ย นหมั่น
แสวงหาความรู้ มาพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา (ขั้นเสวนาผูร้ ู ้) ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้ มีความตั้งใจรับ
ฟั งความรู้จากครู ผสู้ อน เพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน สื่ อและรับเอาความรู้ จากระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(ขั้นสดับคาสอน) แล้วนาความรู ้ที่เกิดจากการฟัง การอ่าน การสนทนาแลกเปลี่ ยนความรู ้ และการ
แสวงหาความรู ้ จากแหล่ ง เรี ยนรู้ ต่า งๆ มาคิ ดวิเคราะห์ เพื่ อหาค าตอบ พิสู จน์ความจริ ง นัก เรี ย น
ส่ วนมากมีทกั ษะในการคิดตัดสิ นใจและแก้ปัญหาด้วยตนเองในระดับพื้นฐานที่ดี (ขั้นสร้ างสรรค์
ความคิ ด ) พร้ อมทั้ง รู้ จกั นาความรู้ มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการเรี ย นผ่า นการจัด กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย น
ภาคสนาม และกิ จกรรมของสงฆ์ ทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการเป็ นผูน้ า มีภูมิคุม้ กันในการดาเนิ น
ชีวติ รู ้เท่าทันทั้งความเจริ ญและความเลื่อมของโลก (ขั้นนาเอาความรู ้มาใช้) สอดคล้องกับหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับหลักวุฑฒิธรรม 4 ประการ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
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กรณราชวิทยาลัย2 (2539, น.332) ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการ ย่อม
เป็ นไปเพื่อความเจริ ญแห่ งปั ญญา ธรรม 4 ประการ เป็ นไฉน คือสัปปุริสังเสวะ การคบสัปบุรุษ 1
สัทธัมมัสสวะ ฟังคาสั่งสอนของท่าน 1 โยนิโสมนสิ การ ทาไว้ในใจโดยแยบคาย 1 ธัมมานุธมั มปฏิ
ปัตติ ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม 1 ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ธรรม 4 ประการนี้ แล ย่อมเป็ นไปเพื่อความ
เจริ ญแห่ งปั ญญา (ความรู้)” สอดคล้องกับงานวิจยั งานวิจยั ของเอื้อมอร ชลวร (2553, น. 65) เรื่ อง
การพัฒนาปั ญญาในพระพุท ธศาสนาเถรวาท กล่ าวถึ งแนวทางการพัฒนาปั ญญาว่า เมื่ อนาแนว
ทางการพัฒนาปั ญญาตามหลักไตรสิ กขากับแนวทางการพัฒนาปั ญญาตามหลักวุฑฒิ ธรรม 4 มา
สังเคราะห์ เข้า ด้วยกันทาให้ทราบว่า แนวทางเตรี ย มพื้นฐานทางความประพฤติ ที่เรี ยกว่าศี ลนั้น
นอกจากจะเป็ นบาทฐานต่อแนวทางเตรี ยมพื้นฐานทางจิตที่เรี ยกว่าสมาธิ แล้ว ยังเป็ นบาทฐานต่อ
แนวทางการคบหากับผูท้ รงปั ญญา และแนวทางเตรี ยมพื้นฐานทางความประพฤติ ยังเป็ นบาทฐาน
ต่อแนวทางการหาความรู ้จากผูท้ รงปั ญญาด้วยเช่นกัน ส่ วนแนวทางการหาความรู ้จากผูท้ รงปั ญญา
ไม่เพียงต้องใช้แนวทางการคบหากับผูท้ รงปั ญญาและแนวทางเตรี ยมพื้นฐานทางความประพฤติเป็ น
บาทฐานแล้ว ยังต้องใช้แนวทางเตรี ยมพื้นฐานทางจิตอีกด้วย และแนวการพัฒนาปั ญญาขั้นตอน
สุ ดท้าย หากพิจารณาตามหลักไตรสิ กขาคื อการพัฒนาปั ญญาโดยตรง แต่หากพิจารณาตามหลัก
วุฑฒิธรรม 4 คือ แนวทางการพิจารณาไตร่ ตรองอย่างแยบคาย (โยนิ โสมนสิ การ) ทั้ง 10 แนวทาง
โดยได้แสดงบทบาทเด่ นออกมาในข้อสุ ดท้ายของหลักวุฑฒิธรรม คือ แนวทางการปฏิ บตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรมที่เรี ยกว่า ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ และมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรินาถ บัวคลี่
(2549, น. 98) ในบางประเด็น เรื่ องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้การจัดประสบการณ์ แบบโครงงาน พบว่า โครงงานเป็ นการศึ กษาที่เชื่ อมโยงหรื อบูรณาการ
ระหว่างความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ เดิ มกับสิ่ งใหม่โดยการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เลื อกเรื่ องที่
ศึ ก ษาที่ อยู่ใ นสาระการเรี ย นรู ้ หรื อนอกเหนื อ สาระการเรี ย นรู ้ ใ นบทเรี ย นมาก าหนดเป็ นหัวข้อ
โครงงานสามารถศึกษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองทุกขั้นตอนอย่าง
ลุ่ ม ลึ ก ด้ ว ยการใช้ วิ ธี ก ารและแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย น าสิ่ งที่ ค ้ น พบไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้
กล่าวโดยสรุ ปจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึง โรงเรี ยนได้นาหลักวุฑฒิธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการการจัดการศึกษาเรี ยนรู ้ระหว่างครู กบั นักเรี ยนโดยยึดโยงอยูก่ บั ความรู ้ 4 แนวทาง
หลัก ผ่านการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน การจัดกิ จรรมชุ มชุ ม การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ขั้นตอนการส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ (การสร้างปั ญญา) ตามลาดับ 4 ขั้นตอนถือเป็ นปั จจัยเชิงพุทธ
2

สุ ตฺตนฺ ตปิ ฎก องฺ คุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ, (เล่ม 21 /ข้อ 248 /หน้า 332)
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ที่ช่วยสนับสนุ นให้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนเป็ นระบบและมากขึ้น แต่ประเด็นสาคัญของการ
สร้างปัญญาอยูท่ ี่ข้ นั ประยุกต์ใช้ความรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยกว่าธัมมานุธมั มปฏิปัตติ เพราะถือว่าขั้นตอน
การเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทาหรื อการเรี ยนรู้เชิ งปฏิบตั ิการเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาความรู้ของ
ผูเ้ รี ยนในยุคการปฏิ รูปการศึกษาที่มีฐานความรู ้ เป็ นตัวนา แต่เมื่อมองลึกลงไปจะพบว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ตามขั้นตอนหลักวุฑฒิธรรมยังต้องบูรณาการหลักธรรมอื่นๆ และปั จจัยสนับสนุ นด้านอื่นๆ
อีกด้วยจึงจะทาให้การจัดการเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ปั จจัยด้ านหลักสาราณียธรรม (ธรรมสาหรับ สร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ ในการจัดการ
ความรู้ ) ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 4 โรงเรี ยน ได้ดาเนิ นตามหลักสาราณี ยธรรมเพื่อทาให้การจัดการ
ความรู ้ เ ป็ นไปด้ว ยความสามัค คี แ ละเกิ ด การปฏิ สั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน ในด้า นการกระท าดี ต่ อ กัน นั้น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่นกั เรี ยนและมีกิจกรรมส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิ ด้านการพูดดีต่อกัน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสัมมาวาจา คอยให้คาปรึ กษา
และช่วยตักเตือนต่อเพื่อนร่ วมงานและนักเรี ยนด้วยความหวังดี ส่ วนด้านการคิดดี ต่อกัน ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและครู มีความเข้าใจและปรารถนาดีต่อกัน ในส่ วนด้านการรู ้จกั แบ่งปั นความรู ้ ใช้รูปแบบ
การซักถาม การประชุ ม เวที แลกเปลี่ ย นความรู้ และนาความรู ้ ไปเผยแพร่ ทางวิทยุกระจายเสี ย ง
สิ่ งพิมพ์ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความรู ้อย่างทัว่ ถึง
ในขณะที่ดา้ นการมีระเบียบวินยั ครู และนักเรี ยน มีศีลเป็ นตัวกากับความประพฤติ
ทางกายและวาจา พร้อมทั้งปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกฎระเบียบของโรงเรี ยน มีการลงโทษผูก้ ระทาความผิด
ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ ส่ ว นด้า นการมี เ หตุ ผ ลต่ อ กัน ผู ้บ ริ ห ารและครู มี ค วามส านึ ก
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ การแสดงความคิดเห็ นตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลัก
เหตุ ผ ล เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการท างานอาศัย การปรึ ก ษาหารื อ แบบกลุ่ ม เพื่ อ หาทางออกร่ ว มกัน
สอดคล้องกับหลักสาราณี ยธรรม 6 ประการ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย3 (2539, น. 531-533) ที่พระพุธเจ้าตรัสไว้วา่ “ภิกษุท้ งั หลาย สาราณี ยธรรม 6 ประการนี้ ทา
ให้เป็ นที่รัก ทาให้เป็ นที่เคารพ เป็ นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคีกนั
เพื่อความเป็ นอันเดียวกัน ทิฏฐิอนั ไกลจากกิเลสที่เป็ นข้าศึก เป็ นนิยยานิกธรรมนาบุคคลผูท้ าตามนั้น
ออกไป เพื่อความสิ้ นทุ กข์โดยชอบ นี้ เป็ นธรรมชั้นยอดที่ ยึดคุ มสาราณี ย ธรรม 6 ประการนี้ ไ ว้”
สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ มณี เดช (2550) เรื่ องการวิเคราะห์ความสาเร็ จในการพัฒนา
ชุ มชนของนางทองดี โพธิ ย องจากมุมมองคาสอนของพุทธศาสนา พบว่า ปั จจัย ที่ทาให้ประสบ
ความสาเร็ จในการพัฒนาชุมชนนั้น ในส่ วนของปัจจัยภายนอกด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตามหลัก
3

สุ ตตันตปิ ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์, (เล่ม12 /ข้อ 492 /หน้า 531-533)
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สาราณี ยธรรม 6 มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สี ลสามัญญตา
และทิฏฐิสามัญญตา คือหลักของสาราณี ยธรรมที่เกิ ดขึ้นในหมู่สมาชิ กของชุ มชน ทาให้ชุมชนเกิ ด
ความสามัคคี ความระลึกถึงกัน ความพร้อมเพรี ยงกันที่จะปฏิบตั ิตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึ ง โรงเรี ยนมีวิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนและแนวทางการจัดการความรู ้ที่ยดึ โยงอยูก่ บั หลักสาราณี ยธรรมในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันทางกาย วาจาและทางใจระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ส่ งเสริ มให้เกิ ดขึ้นการแลกเปลี่ยนเรี ยน
ด้วยความไว้ใจกัน ไม่หวงความรู ้ หวังดีต่อกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง อีกทั้งการนาเอาหลักสาราณี ย
ธรรมมาประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยนยังสามารถเป็ นปัจจัยสนับสุ นนให้การจัดการความรู้ เชิงพุทธเป็ นไป
ด้วยความราบรื่ นในเชิงสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้งในขั้นตอนหรื อกระบวนการจัดการความรู ้ลงได้
ทั้งยังส่ งเสริ มทาให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยนและบุคคลผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรี ยนสามารถ
ร่ วมมือร่ วมใจกันจัดการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ ชุม
ชุมแห่งการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ปั จจัยด้ านหลักอปริ หานิยธรรม (ธรรมสาหรั บป้ องกันความเสื่ อมในการจัดการ
ความรู้ในองค์กร) ผลจาการวิจยั พบว่า หลักอปริ หานิยธรรมนั้นที่เป็ นปั จจัยสนับสนุ นและเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการจัดการความรู้เชิ งพุทธในโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสบผลสาเร็ จ มากขึ้น
สามารถสรุ ปออกเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านการประชุ มปรึ กษาหารื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู มีการจัด
ประชุ มตามปฏิ ทินการศึ กษาและตามวาระเร่ งด่ วนเพื่อวางแผนงาน สรุ ปการทางาน แลกเปลี่ ยน
ข้อคิดเห็นและความรู้ รวมถึงการแก้ไขปั ญหาเรื่ องต่างๆ และขับเคลื่อนการทางานให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ในส่ วนนักเรี ยนก็มีการประชุมสภานักเรี ยนเพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
และกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ข้ ึนไปสู่ ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้าฝ่ ายที่รับผิดชอบ ส่ วนด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ไม่ลุแก่อานาจไม่เห็นแก่ตวั และรักความสงบนั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และ
นักเรี ยนที่เป็ นพระภิกษุสามเณรได้ปฏิบตั ิตามหลักพระธรรมวินยั อย่างเคร่ งครัดตามสมควรกับยุค
สมัย มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ปรารถนาดีต่อกัน มีการส่ งเสริ มให้ครู ฆราวาสรักษาศีล 5 และมีการออก
กฎระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ หลักพระธรรมวินยั
และมีความเหมาะสมกับวิถีวฒั นธรรมของแต่ละภูมิภาค
ในขณะที่ดา้ นการเคารพนับถือและส่ งเสริ มคนดีมีความรู ้ให้อยูใ่ นองค์กร โรงเรี ยน
มีวฒั นธรรมองค์กรเคารพให้เกียรติกนั ตามพรรษาและโครงสร้างการบริ หารในฝ่ ายต่างๆ มีค่านิ ยม
ยกย่องส่ งเสริ มคนดี จัดอบรมพัฒนาครู ให้มีทกั ษะและความรู ้ เพิ่มเติมตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
พร้อมทั้งจัดสวัสดิการและทุนการศึกษาให้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักอปริ หานิยธรรม
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ในทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4 (2539, น. 8183) ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ “ภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่ อม
เลยตราบเท่าที่ภิกษุยงั มีอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการนี้ อยู่ และใส่ ใจอปริ หานิ ยธรรมทั้ง 7 ประการ
นี้ อยู”่ และมีความสอดคล้องกับแนวคิดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการของ Agranoff (2007) กล่าวว่า
กระบวนที่ได้มาซึ่ งความรู ้ ฝังลึก ความรู ้ฝังลึ กของแต่ละเครื อข่ายจะมาจากประสบการณ์ กิจกรรม
การดาเนิ นการต่างๆ ของเครื อข่าย ซึ่ งได้แก่การปรึ กษาหารื อ การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการการทา งาน
ของชุ มชนปฏิ บตั ิการ ในเครื อข่ายคณะกรรมการที่ปรึ กษาและการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็ นทางการ
ระหว่างบุคคลในเครื อข่าย และผลการวิจยั ของพระปลัดสุ รพงษ์ ฐิ ตญาโณ (แก้วกอ) (2555) เรื่ อง
การศึกษาวิเคราะห์การบริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามหลักอปริ หานิ ยธรรม : กรณี ศึกษา
เทศบาลตาบลขามใหญ่ อาเภอเมื องอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เทศบาลตาบลขาม
ใหญ่มีการประชุ มเป็ นประจาในลักษณะการประชุ มสามัญประจาปี ๆ ละ 4 ครั้งเพื่อการติดตามงาน
ประเมินผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการทางาน มีความเคารพนับถือ
ผูน้ าและผูม้ ี อายุ การบริ หารงานจาเป็ นต้องมี ผูน้ าและผูต้ าม ผูน้ าให้ค าแนะนาสั่ ง สอนเพราะมี
ประสบการณ์ ส่ งเสริ มให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เป็ นทั้ง
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติอย่างเข็มงวด และปฏิบตั ิตามหลักความเชื่ อดั้งเดิมคือ “ฮีตสิ บสอง
คองสิ บ สี่ ” ส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาชนท านุ บ ารุ งพระภิ ก ษุ ส ามเณรและปฏิ บตั ิ ตามหลัก ค าสอนของ
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับงานวิจยั ของประพันธ์ นึกกระโทก (2557, น. 210-211) เรื่ องทุนทาง
สังคมกับการจัดการความรู ้ สู่องค์กรชุ มชนพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง พบว่า รู ปแบบบูรณาการทุนทางสังคมกับการจัดการความรู ้ สู่ องค์กรชุ มชนในการพึ่งพา
ตนเองอย่างยัง่ ยืน ด้วยการประยุกต์ใช้หลักอปริ หานิยธรรม องค์กรชุมชนมีการใช้แบบอัตโนมัติโดย
รู ปแบบการดาเนินกิจกรรมมีลกั ษณะของการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตกลงระเบียบข้อกติกาที่
ชุ มชนกาหนดขึ้นร่ วมกัน และร่ วมใจปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างพร้ อมเพียง อีกทั้งให้ความสาคัญกับ
สมาชิก ในชุ มชนทุกภาคส่ วน ขอรับคาปรึ กษาจากสมาชิกภายในชุมชน เป็ นการนาข้อคิดเห็นจาก
การแนะนาของเพื่อนหรื อผูท้ รงคุณวุฒิมาประมวลเป็ นองค์ความรู้ในลักษณะของการปรับใช้ตาม
สถานการที่องค์กรชุ มชนกาลังเผชิ ญอยู่ เป็ นการจัดการความรู้ ในรู ปแบบของการบูรณาการแบบ
อัตโนมัติ
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึ งหลักอปริ หานิ ยธรรมมีความสาคัญ
สาหรับใช้เป็ นปั จจัยสนับสนุ นการจัดการความรู้เชิ งพุทธในโรงเรี ยนให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้ง
4

สุ ตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, (เล่ม 10 /ข้อ 136 /หน้า 81-83)
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ด้านการพัฒนาความรู ้ระดับตัวบุคคลและองค์กรอย่างเข้าอกเข้าใจกัน โดยการประชุมปรึ กษาหารื อ
แบบการมีส่วนร่ วมตามภาระหน้าที่ระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
รู ปแบบการประชุ มประจาเดื อน ประชุ มประจาสัปดาห์ รวมถึงการประชุ มประจาปี การประชุ ม
อย่างต่อเนื่ องและพร้ อมเรี ยงกันประชุ มทาให้เกิ ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่วมกัน มีการเสนอความ
คิดเห็ น เกิ ดการถกเถี ยงและทาความเข้าใจร่ วมกัน เป็ นการป้ องกันสื่ อสารที่ไม่ผิดพลาด ลดความ
ขัดแย้ง มีผลทาให้การทางานด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เชื่ อมโยงกับการจัดการความรู ้ เป็ นไป
อย่า งมี ทิ ศ ทาง แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน ในการอยู่ร่ ว มกัน ของคนหมู่ ม ากทุ ก คนจะต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
กฎระเบียบ (รัฐธรรมนูญ) ของโรงเรี ยนโดยเฉพาะกฎระเบียบที่วา่ ด้วยการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้
เช่น ระเบียบว่าด้วยการฟั งโอวาทและข้อคิดเห็นจากผูค้ รู และผูบ้ ริ หาร ส่ วนบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรี ยนที่เป็ นพระภิกษุสามเณรยังต้องปฏิบตั ิตามพระธรรมวินยั ด้วยเพื่อป้ องกันความเสื่ อมที่
จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังมีวฒั นธรรมองค์กรวิถีพุทธในการให้ความ
เคารพนับถือ ยกย่องชมเชยบุคคลที่มีความรู ้คู่คุณธรรม (มีวิชชาจรณะ) มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์โดย
การส่ งเสริ มให้ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ที่สูงขึ้นและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้
5.2.4 แนวทางการจัดการความรู้ เชิ งพุทธของโรงเรี ยนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1) ความรู้ ทใี่ ช้ สาหรับการจัดการความรู้ ในโรงเรียน
ความรู้ อิงหลักการพระพุทธศาสนา (ความรู้ ด้ งั เดิ ม) ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเป็ นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวตั ถุ ประสงค์พิเศษ
ในการจัดการศึกษา เพื่อสร้ างศาสนทายาทที่ มีคุณภาพไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอยู่ใต้การ
กากับดูแลของมหาเถรสมาคม ฉะนั้นหลักการพื้นฐานของโรงเรี ยนเกี่ยวกับจัดการความรู้จึงมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามพันธกิจของคณะสงฆ์คือการมีวิชชาและจรณะ (ความรู ้คู่
คุณธรรม) ความรู้ ที่นกั เรี ยนต้องศึกษาจึงเป็ นความรู ้ ในสายสามัญควบคู่กบั หลักสู ตรแผนกธรรม
และบาลีโดยการเรี ยนวิชาธรรมวินยั พุทธประวัติและภาษาบาลีดว้ ย และจัดให้มีการเรี ยนการสอน
แผนกธรรมและแผนกบาลีในตอนเช้า นอกจากนี้ ก่อนสอบนักธรรมและบาลีมีการสอนเสริ มและ
การติวเข้มก่อนสอบประมาณ 1-3 เดือน เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยน และมีการจัดกิจกรรม
นักเรี ยนที่ยึดโยงอยูก่ บั ความรู ้ในทางพระพุทธศาสนา เช่น การไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบตั ิธรรม
ประจ าปี การบ าเพ็ญ ประโยชน์ เ พื่ อ ส่ ว นรวม สอดคล้องกับ แนวคิ ด การจัดการศึ ก ษาที่ อิ งหลัก
พระพุทธศาสนาของสนามหลวงแผนกธรรม, (2547, น. 213) ว่าการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
ธรรมเป็ นการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐานและขั้นกลาง ดัง เช่ นการศึ ก ษาของทางราชอาณาจัก รในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และจัดเป็ นการศึกษาภาคบังคับของพระภิกษุสามเณรโดยตรง ตาม
คาสั่งของมหาเถรสมาคม เรื่ องให้ภิกษุสามเณรเรี ยนพระธรรมวินยั พ.ศ.2528 ข้อ 4 ว่า “พระภิกษุมี
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พรรษายังไม่ถึง 5 และสามเณรรู ปใดที่ยงั ไม่มีวิทยฐานะเป็ นนักธรรมชั้นใดชั้นหนึ่ ง ให้เจ้าอาวาส
กวดขันให้เรี ยนพระธรรมวินยั หรื อเข้ารับการอบรมพระธรรมวินัยทุกรู ป ...” และสอดคล้องกับ
แนวคิดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเรี ยนรู้ หลักสู ตรธรรมของพระเทพปริ ยตั ิสุธี (วรวิทย์ คงฺ คปญฺ
โญ), (2545, น. 28) ว่าเมื่อพิจารณาหลักสู ตรและเนื้ อหาวิชาพระธรรมวินยั แล้วแล้ว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้อบรมสั่งสอนความรู้ ด้านพระธรรมวินยั แก่ บรรพชิ ตและคฤหัสถ์ เพื่อรักษาความรู ้ ด้ งั เดิ ม
เกี่ยวกับหลักพระธรรมวินยั ของพระพุทธศาสนาไว้ เพื่อสร้างศาสนทายาทสื บอายุพระพุทธศาสนา
และเพื่อความตั้งมัน่ แห่ งพระสัทธรรม สอดคล้องกับงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรี ยนรู ้ตาม
หลักสู ตรพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาของสุ ภาพร มากแจ้ง และสมปอง มากแจ้ง (2542, น.
4) ที่ ก ล่ า วว่า หลัก สู ตรพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษาเป็ นการจัดการเรี ย นการสอนตาม
หลักสู ตรมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิ การโดยกาหนดให้เรี ยนรู ้ ใน
วิชาการพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศาสนปฏิบตั ิ ภาษาบาลี และธรรมวินยั เป็ นวิชาบังคับแก่น 36 หน่วย
กิตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 21 หน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็ นการศึกษาในหลักสู ตรสาย
สามัญ แต่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาก็ยงั ต้องศึกษาหลักพระธรรมวินยั ควบคู่ไป
ด้วย เพราะหลักพระธรรมวินยั รวมถึงภาษาบาลีถือเป็ นความรู ้ด้ งั เดิมของพระพุทธศาสนา ประกอบ
กับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาอยูภ่ ายใต้การกับกับดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถร
สมาคมจึงต้องสนองโนบายการจัดการศึกษาแผนกธรรม และแผนกบาลีดว้ ย หรื อแม้แต่ในหลักสู ตร
สามัญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ นักเรี ยนก็ยงั ต้องศึกษาเรี ยนรู ้วิชาพระพุทธศาสนาด้วย จึงทาให้มอง
ได้ว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นมีคุณลักษณะพิเศษและมีจุดเด่ น
กว่าโรงเรี ยนสายสามัญของรัฐและเอกชนทัว่ ไปในด้านนักเรี ยนมีความรู ้ท้ งั ทางโลกและทางธรรม
อี ก ทั้ง ยัง มี ค วามรู ้ คู่ คุ ณธรรม (วิช ชาจรณะ) ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ อีกด้วย แต่ ถ้า มองให้ลึ ก ลงไปโดย
ภาพรวมจะพบว่า ถึ ง แม้นัก เรี ย นจะมี ค วามรู ้ ท้ งั สองทางก็ ตาม แต่ ใ นความเป็ นจริ ง นัก เรี ย นไม่
สามารถพัฒนาและยกระดับความรู ้ของตนเองในวิชาสายสามัญให้เทียบเท่าหรื อสู งกว่านักเรี ยนสาย
ทัว่ ไปที่เน้นเรี ยนเฉพาะสายสามัญและมีความพร้อมกว่าในทุกๆ ด้าน
ความรู้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่มสาระ (ความรู้แกนกลาง) ผลการวิจยั พบว่า
โรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ งได้ใช้หลักสู ตรการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของกระทรวงศึกษาธิ การครอบคลุมความรู ้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ ดาเนินการบริ หาร
จัดการโดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ โดยได้ค านึ งถึ งสมรรถนะส าคัญของผูเ้ รี ย นด้าน
ความสามารถในการน าความรู้ ไ ปใช้เ ป็ นทัก ษะชี วิต และการใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อ การแสวงหา
แลกเปลี่ ยนความรู ้ จัดเก็บและเผยแพร่ มีการลดสาระการเรี ยนรู้ วิชาศิลปะ วิชาสุ ขศึกษาและพล

252

ศึกษาลงอย่างละ 1 หน่วยกิต และมีการปรับเปลี่ยนวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารู ป เช่น วิชาดนตรี
โดยเอาวิชาพุทธประวัติ ธรรมวินยั และศาสนปฏิบตั ิเข้ามาทดแทน เน้นให้นกั เรี ยนมีความรู้ สามารถ
สร้ างความก้าวหน้าด้านวิชาการและองค์ความรู ้ ให้แก่สถาบันพระพุทธศาสนา พบว่า การจัดการ
เรี ยนรู ้ ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะนักเรี ยนมี
คุณลักษณะและความรู้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษา ส่ วนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และ
การพัฒ นาความรู ้ ข องครู ผู ้ส อนในกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายและต้องพึ่งพาครู จากภายนอกมาให้ความรู้ นักเรี ยน
สอดคล้องกับ แนวคิ ดรู ปแบบการจัดการศึ กษาของส่ วนการศึ กษาพระปริ ย ตั ิ ธรรม แผนกสามัญ
สานัก งานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ (2557, น. 2) โรงเรี ยนพระปริ ย ตั ิธ รรม แผนกสามัญศึก ษา
ดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษาโดยแบ่งเป็ น 2 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึ กษาตอนปลาย ใช้รูปแบบเดี ยวกับโรงเรี ยนของรั ฐและเอกชนทัว่ ไป โดยใช้
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทะศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งมีสาระการเรี ยนรู้
ตามที่กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนด 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนงนภัส
บุ ญ เหลื อ (2553, น. 145,146) เรื่ อ งการประเมิ น หลัก สู ต รสถานศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนประทุมอนุ สรณ์ โดยใช้ CIPP Model ผลการประเมิ นด้านบริ บท พบว่า
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก ในด้านสาระการเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 และชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี ความเหมาะสมในระดับมาก ด้านปรั ชญา
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร โครงสร้างหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และผลที่คาดหวังของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เป้ าหมายของหลักสู ตร กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่พบว่าหลักสู ตรวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสอดคล้องกับปรัชญาของ
โรงเรี ยน ส่ วนวิสัยทัศน์ ภารกิ จ/เป้ าหมายของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีความเหมาะสม เป็ นไปตาม
บริ บทของโรงเรี ยนตามสาระการเรี ยนรู้
กล่ าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ถึงแม้โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึ ก ษาจะมี ก ารจัด การศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงอยู่ก ับ ความรู ้ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ต าม
หลักสู ตรแกนกลางของกระทวงศึกษาธิ การทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเหมือนกับ
โรงเรี ยนของรั ฐและเอกชนทัว่ ไป แต่โรงเรี ยนต้องจัดการศึกษาโดยคานึ งถึงความเหมาะสมของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญจึงได้ตดั และลดหน่วยกิตในวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสมณสารู ปของผูเ้ รี ยนและเพิ่ม
วิชาพระพุทธศาสนาเข้ามาในสัดส่ วนที่เหมาะสม จึงทาให้โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษามี อตั ลัก ษณ์ ข องการจัดการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ที่เกี่ ย วข้องกับความรู ้ ใ นสายสามัญผสมผสานกับ
ความรู ้ที่เป็ นหลักการดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา แต่เมื่อมองลงลึกไปในรายละเอียดจะพบว่า ในแง่
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ของหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาสายสามัญที่ยดึ โยงอยูก่ บั การจัดการความรู ้ในสาระการเรี ยนรู้ ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อแม้แต่ภาษาต่างประเทศ และวิชาสายสามัญอื่นๆ โรงเรี ยนยังไม่
สามารถจัดการศึกษาให้นกั เรี ยนมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรี ยนให้เทียบเท่าหรื อสู งกว่าโรงเรี ยนสายสามัญทัว่ ไป เพราะติดขัดปั ญหาหาหลายประการ
เช่ น งบประมาณ พื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยน ความความเป็ นมืออาชี พของผูบ้ ริ หารและครู ผสู้ อน
และแนวทางการจัดการความรู้ที่ยงั ขาดความชัดเจนและลงตัว แต่เมื่อมองในภาพรวมโรงเรี ยนและผู ้
ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งก็ ไ ด้พ ยายามที่ แก้ไ ขปั ญหาโดยการพัฒนาความรู ้ ข องบุ ค ลากรและจัดระบบ
การศึกษาที่ยดึ โยงอยูก่ บั แนวทางการจัดการความรู ้เชิงพุทธจนมีทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนา
ในลักษณะองค์รวมดีข้ ึนตามลาดับ
ความรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่น (ความรู้เชิ งอนุรักษ์) ผลการวิจยั พบว่า
การจัดการความรู ้ ที่เกี่ ยวกับหลักสู ตรของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 แห่ ง
เน้นการจัดการศึกษาที่พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ที่พึงประสงค์และมีชีวติ อยูใ่ นโรงเรี ยน ชุ มชน สังคม
อย่างมีความสุ ข แต่ละโรงเรี ยนจึงได้พฒั นาความรู ้ที่เกี่ยวกับกรอบของสาระท้องถิ่ นโดยการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับสภาพปั ญหาและ
ความต้อ งการของชุ ม ชนและสัง คม พร้ อมทั้ง วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมและประเมิ นสถานภาพ
สถานศึกษาเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้ าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทาเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษาและมีการปรับปรุ งพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความ
สอดคล้องกับฐานความรู้ เหมาะสมกับภาวการณ์ ของการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพด้านสังคมและ
ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม ค่ า นิ ย มในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น และจัดท าเป็ นสาระท้องถิ่ น โดยโรงเรี ย นที่ เ ป็ น
กรณี ศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีแนวทางการจัดสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขด้านความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค แต่ยงั คงรู ปแบบการจัดการความรู้ ดา้ นอัตลักษณ์ของโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาที่คล้ายคลึงกันคือการจัดกิจกรรมนักเรี ยนที่เกี่ยวกับกิจของสงฆ์
สอดคล้องกับแนวคิดด้านความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเสรี พงศ์พิศ (2536, น. 147) ได้แบ่ง
ภูมิปัญญาไทยออกเป็ น 2 ประเภทคือ 1) ภูมิปัญญาระดับชาติ และ 2) ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น หรื อ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิ ดขึ้นเฉพาะถิ่ น เป็ นพื้นฐานความรู ้ของชาวบ้านในการคิดแก้ปัญญาในชี วิต
ของตนเองหรื อสติปัญญาอันเกิ ดจากการเรี ยนรู้ สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผูค้ น
ท้องถิ่ นซึ่ งได้ใช้ชีวิตถาวรกับธรรมป่ าเขา พืช สัตว์ป่าและธรรมชาติ รอบตัวเป็ นองค์ความรู ้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุ นีย ์ ภู่พนั ธ์ (2546, น. 50) กล่าวว่า ก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ควรศึกษาความ
เป็ นไปได้แ ละตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลัก สู ต ร เพื่ อ หาข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ อ ัน จะน าไปสู่ ก าร
ปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาหลักสู ตรไปใช้จริ ง มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของพีระพรรณ ทองศูนย์
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(2556, น. 200) เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรการจัดการความรู ้ทอ้ งถิ่ นอีสานใต้ดา้ นการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม พบว่า การพัฒนาหลัก สู ตรและกระบวนการพัฒนาหลัก สู ตร ถื อเป็ นกระบวนการที่
ประกอบไปด้วยขั้นตอน องค์ประกอบ กิจกรรมเพื่อการจัดทาหลักสู ตรให้ตอบสนองความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตร 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาความต้องการของครู
นัก เรี ย น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ผูเ้ รี ย น ชุ ม ชน เนื้ อหาวิช า รวมทั้ง ปรั ช ญาทางการศึ ก ษา กฎเกณฑ์
ระเบี ยบต่างๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสู ตร 2) กาหนดหลักการ
เป้ าหมาย จุดประสงค์ของหลักสู ตร จัดการเนื้ อหาวิชาและความรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื่ อ
การสอน 3) การนาหลักสู ตรไปใช้ และ 4) การวัดผลประเมินผล นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสุ นทร ศรี หนองบัว (2550, น. 71-75) เรื่ องการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพื่อการจัดการวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น บ้านสาวะถี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า เงื่ อนไขของการ
จัดการวัฒนธรรมท้องถิ่ นบ้านสาวะถี ข้ ึ นอยู่กบั ฐานพลังท้องถิ่ น 4 ประการ คือ ฐานทรัพยากร
เครื อข่ายสังคม ระบบความรู ้ และวัฒนธรรมความเชื่อ
กล่ า วโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การจัดการศึก ษาทั้ง 4 โรงเรี ย น
นอกจากจะศึกษาเกี่ยวกับความรู้สายสามัญและความรู้ในด้านพระธรรมวินยั แล้ว โรงเรี ยนยังต้อง
จัดทาและพัฒนาสาระการเรี ยนรู้ ทอ้ งถิ่นโดยการศึกษากรอบสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นจากสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดไว้ร่วมกับหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
วิชาการของโรงเรี ยน เน้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศและพื้นฐานความรู ้ของนักเรี ยนเพื่อ
นาไปจัดทาสาระท้องถิ่น ในลักษณะการจัดทาเป็ นรายวิชาเพิ่มเติม การปรับการเรี ยนการสอนหรื อ
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เชิงบูรณาการ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ให้
มีความยืดหยุน่ และเหมาะสมโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้ รี ยน โดยในแต่ละโรงเรี ยนมีการจัดทาสาระการเรี ยนรู ้เกี่ยวความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
แต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน แต่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในเรื่ องของรู ปแบบและวิธีการศึกษาเรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ย นจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นชุ มชนเกี่ ย วกับ ความรู ้ ด้า นภู มิ ปั ญญา ประเพณี และศิ ล ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้อาศัยครู ภูมิปัญญาท้องและและปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ แก่นกั เรี ยนโดย
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับกิ จกรรมชุ มชน/ชุ มนุ มส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในสาระ
ท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อเสริ มสร้างทักษะความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ดว้ ยการกระทา
2) กระบวนการจัดการความรู้ ตามหลักสากล
การกาหนดความรู้ ผลการวิจยั พบว่า การกาหนดความรู ้ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 โรงเรี ยนเป็ นไปตามพันธกิจและนโยบายของคณะสงฆ์บริ หารจัดการ
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โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติโดยยึดโยงความรู ้ อยู่กบั หลักสู ตรแกนกลางในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ และความรู ้ ด้ งั เดิ มคือ พระธรรมวินยั (นักธรรมและภาษาบาลี ) และมีการศึกษาเรี ยนรู้
ความรู ้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ ความรู้สายวิชาชีพที่มีความเหมาะสมกับสมณ
สารู ปและความรู้เชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีวฒั นธรรมท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการบริ หารงานหลักสู ตร
และวิชาการคอยกลัน่ กรองกาหนดความรู ้ แต่ละโรงเรี ยนมีจุดเน้นด้านการกาหนดความรู ้ แตกต่าง
กันตามอัตลักษณ์ วิสัยทัศและภารกิจเป้ าหมายของโรงเรี ยน แต่มีเป้ าหมายเหมือนกันคือเพื่อสร้างศา
สนทายาทให้มี ค วามรู ้ ท้ งั ทางโลกและทางธรรม เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง เชิ ง วิช าการกับ
นักเรี ยนสายสามัญได้และมีทกั ษะในการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึง
ประชาชนได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด กระบวนการจัด การความรู้ ใ นด้า น
การกาหนดความรู ้ ของNonaka & Takeuchi (2001) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2548, น. 5-6) ได้กล่าวถึงการกาหนดหรื อการ
บ่งชี้ ความรู ้ (Knowledge Identification) เป็ นการพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายคืออะไร
เป้ าหมายเราจาเป็ นต้องรู้ คืออะไร ขณะนี้ องค์กรมีความรู้อะไรบ้าง และความรู้ อยู่ในรู ปแบบใดอยู่
กับใคร และมีความสอดคล้องแนวคิดของเตือนใจ รักษาพงศ์ (2551, น. 22) กล่าวว่า กลยุทธ์ในการ
จัด การความรู ้ ใ ห้ ป ระสบผลส าเร็ จ องค์ป ระกอบด้า นการก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ ใ ห้ ชัด เจนมี ค วาม
สอดคล้องกับพันธกิ จและนโยบาย กาหนดกลยุทธ์ที่จะดาเนิ นการพัฒนารู ปธรรมของการเรี ยนรู ้
รวมทั้งต้องมีการวัดผลเพื่อนาผลมาปรับปรุ งพัฒนาดาเนิ นงานขององค์กร สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสมจิตร์ สุ วรัก ษ์ (2254, น. 130) ศึ ก ษาเรื่ องการจัดการความรู ้ ที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตภาคกลาง พบว่า ด้านตัวบ่งชี้ ความรู ้ มีการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับดี มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด
เพราะผูบ้ ริ หารสางานส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 5 แห่ ง
มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ / พันธกิ จ/เป้ าหมายในการจัดการความรู ้ อย่า งชัดเจนและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี การจัดประชุ ม สัมมนาเพื่อระดม
สมองจากบุคลากรในหน่ วยงานซึ่ งมี ส่วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ นโดยอาศัยปั ญหาจากการ
ดาเนิ นงานที่ ผ่า นมาเป็ นประเด็ นร่ วมกับ การพิ จารณาสภาพแวดล้อมขององค์ก รทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อกาหนดเปาหมายและพันธกิจของหน่วยงาน
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การกาหนดความรู ้ ที่มาใช้ในการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นต้องครอบคลุมความรู ้ท้ งั ทางโลก
และทางธรรมโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมมี คณะกรรมการศึกษาโรงเรี ยน
พระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษาและคณะกรรมการบริ หารงานหลัก สู ต รและวิช าการของ
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สถานศึกษาคอยกลัน่ กรองความรู ้ นอกจากนี้ ความรู้ที่ถูกกาหนดโดยผูท้ ี่เกี่ ยวข้องดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องกับพันธกิ จ เป้ าหมายของการจัดการศึกษา แต่มีประเด็นที่ ตอ้ งมี การถกเถี ยงกันต่อไป
เกี่ ย วกับ การก าหนดความรู ้ อย่า งไรให้เกิ ดความเหมาะสมไม่ เ น้นหนัก ไปทางใดทางหนึ่ ง เพื่ อ
รักษาอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาเอาไว้ แต่ในขณะเดียวกันโรงเรี ยน
ก็ตอ้ งพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาขึ้น นักเรี ยนมีความรู้สายสามัญที่ ได้รับการยอมรับ
จากสังคมและเพิ่มความสามารถในแข่งขันกับโรงเรี ยนของรัฐและเอกชนได้
การแสวงหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 4 โรงเรี ยน เน้นการแสวงหาความรู้ไปที่
ครู ผสู้ อนเป็ นสาคัญโดยการส่ งเสริ มให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม สัมมนา และความรู้จาก
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาความรู้ มาใช้ในการเรี ยนการสอน ส่ วนการ
แสวงหาความรู้ของนักเรี ยนมีวธิ ี การแสวงหาความรู้จากครู สื่ อ เพื่อนกัลยาณมิตร ระบบพี่เลี้ยง และ
แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ ภายนอกสถานศึกษารวมถึงการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้
การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนภาคปฏิ บตั ิ ทั้งนี้ ตอ้ งมี ความสอดคล้องกับความรู ้ ใน 8 กลุ่ มสาระ
นโยบายและพันธกิจของการศึกษาและเป็ นไปตามวิถีวฒั นธรรมแต่ละท้องถิ่น เน้นความประหยัด
และความคุม้ ค่า ครู กลั ยาณมิตรและเทคโนโลยีมีส่วนสาคัญที่เอื้อให้การแสวงหาความรู ้ในโรงเรี ยน
เป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ วขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546, น.
133-153) กล่าวถึง การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นวิธีการให้ได้มาซึ่ งความรู้ที่มี
อยู่ ทั้ง จากภายในองค์ ก รและภายนอกองค์ ก ร ซึ่ งเป็ นความรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละมี ผ ลต่ อ การ
ดาเนิ นงานขององค์กร เช่ น การสอนงาน การฝึ กอบรม การสัมมนา การประชุ ม การแสดงผลงาน
ระบบพี่เลี้ ยง การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบตั ิ การดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ขององค์กร ในการแสวงหาความรู้ ตามขั้นตอน เช่น กาหนดนโยบาย
ในการแสวงหาความรู้ กาหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และลักษณะงาน
เตรี ย มเทคโนโลยี ส ารสนเทศ/สื่ อ โสตทัศ น์ ต่ า งๆ เป็ นต้น มี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
เบญจมาศ เมืองเกษม (2557, น. 377-378) เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี
เพื่อเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของสังคมไทย พบว่า การจัดการความรู้ดา้ นการแสวงหาความรู้
คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีมีการแสวงหาความรู้ ได้มีช่องทางในการแสวงหาความรู ้
จากบุ คคลมาจัดเก็บไว้เป็ นระบบเพื่อนาไปใช้ป ระโยชน์ก ับธนาคารความดี จากการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ถ่ า ยทอดความรู ้ ซ่ ึ งความรู ้ จะแฝงอยู่ใ นตัวบุ ค คลจากกระบวนการฝึ กอบรม และ
การศึ ก ษาดู ง าน นอกจากนั้น ยัง ได้ผ่า นช่ อ งทางในรู ป แบบของเอกสาร สื่ อ หรื อ สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
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กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การแสวงหาความรู ้มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาศักยภาพของครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน โรงเรี ยนเน้นจะเน้นส่ งเสริ มไปที่การแสวงหาความรู ้
ของครู ผสู้ อนเป็ นสาคัญที่เกิ ดจากการอบรม สัมมนา การวิจยั ในชั้นเรี ยน การศึกษาดูงาน การใช้
เทคโนโลยี สื่ อและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น ส่ วนการแสวงหาความรู ้
ของนักเรี ยนจะเป็ นไปตามระบบของการศึกษาโดยการแสวงหาความรู้จากตาราเรี ยน งานที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนแหล่งเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา การจัดกิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน รวมถึงเพื่อนและครู กลั ยาณมิ ตร สื่ อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ งเรี ยนรู ้ อื่นๆ
ที่ จ าเป็ น โรงเรี ย นพระปริ ย ัติ ธ รรม แผนกสามัญ ศึ ก ษามี จุ ด เด่ น ในการน าหลัก ธรรมในทาง
พระพุ ทธศาสนามาประยุกต์ใ ช้ ในการแสวงหาความรู ้ เช่ น การใช้หลักการสร้ างปั ญญา (สุ ตมย
ปั ญญา ปั ญญาที่เกิ ดจากการฟั ง) ขั้นตอนการแสวงหาความรู ้จากหลักวุฑฒิธรรม (สัปปุริสสังเสวะ
เข้าไปหาผูร้ ู้ , สัทธัมมัสสวนะ ฟังความรู้ จากท่าน) และในหลักสัทธรรม (ปริ ยตั ิ การศึกษาความรู้)
แต่โรงเรี ยนเรี ยนมีจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งเกี่ยวกับการส่ งเสริ มให้บุคลากรในโรงเรี ยนแสวงหาความรู ้อยู่
ในวงแคบและมีความซ้ าซากขาดความหลากหลาย รวมถึงมีอุปกรณ์ สื่ อ และเทคโนโลยีส่งเสริ มการ
แสวงหาความรู้ที่มีไม่เพียงพอและขาดความทันสมัย
การแลกเปลี่ยนความรู้ ผลจากการศึกษาพบว่า ครู มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ ม
ทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักเรี ยนในรู ปแบบการถามตอบ การฝึ กแสดงความคิดเห็น การ
จัด กิ จ กรรมเวที แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ การแบ่ ง กลุ่ ม ท างาน ส่ ว นการแลกเปลี่ ย นความรู้ ภ ายนอก
สถานศึกษาเกิดจากการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ได้มีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู ้ไปสู่ ตวั ผูเ้ รี ยน แต่ละโรงเรี ยนได้สร้างเครื อข่าย
กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมฯ โดยสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ เครื อข่ายชุ มชนและองค์กร
โรงเรี ยน มหาวิทยาลัยด้วยการจัดประชุ มสัมมานา อบรมความรู้ การศึกษาดูงาน การจัดกิ จกรรม
ชุ มนุ มส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นสื่ อกลางและมีบทบาทสาคัญในการ
เอื้ออานวยให้การแลกเปลี่ ยนความรู ้ ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็ นไปด้วยความสะดวกและมี
ประสิ ทธิภาพโดยมีเป้ าหมายคือการสร้างชุ มชุ นแห่ งการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2548, น.
5-6) ได้กล่าวว่า การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้ ทาได้หลายวิธีการโดยกรณี เป็ น Explicit Knowledge
อาจจัดทาเป็ นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ น Tacit Knowledge อาจจัดทา
เป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็ นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของMarali
(2001, p. 44-45) กล่าวว่า การแลกเปลี่ ยนความรู ้ เป็ นการนาความรู ้ ไปเผยแพร่ ให้กบั บุคลากรใน
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องค์กรนาไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน การแลกเปลี่ ยนความรู ้จะช่ วยให้องค์กรได้ความรู ้
ใหม่เพิ่มเติม สอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ เมืองเกษม (2557, น. 381-382) เรื่ องการพัฒนา
รู ป แบบการจัด การความรู้ ธ นาคารความดี เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งสั ง คมอยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ของสั ง คมไทย
ผลการวิจยั การจัดการความรู ้ ด้านการแลกเปลี่ ยนความรู ้ พบว่า องค์ประกอบร่ วมซึ่ งเป็ นปั จจัย
สนับสนุ นด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน การจัดเตรี ยมประชุม เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การอบรมยกระดับความรู้ และการประชุมสัมมนา
กล่ าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า โรงเรี ยนมีวฒั นธรรมองค์กรการ
แบ่งกันแลกเปลี่ยนความรู ้แบบเกื้อกูลต่อกัน ผูบ้ ริ หารและครู มีบทบาทนาในการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันจนเกิ ดเป็ นชุ มนุ มแห่ งการเรี ยนรู้ขนาดเล็กๆ แต่การแลกเปลี่ยนความรู ้ ยงั อยูใ่ นวงจากัด
เฉพาะในโรงเรี ยนและกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมฯ หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่ วน
นักเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกิ ดจากการทางานร่ วมกันแบบกลุ่มและกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
แต่เมื่อมองโดยภาพรวม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และนักเรี ยนมีแนวทางเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ 2
ทางด้วยกัน คือการแลกเปลี่ยนความรู้ ที่แจ้งชัด (Explicit Knowledge) โดยใช้วิธีการจัดทาเป็ น
เอกสาร ฐานข้อมูลพื้นฐานที่สามารถสื บค้นได้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ วนการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ไม่แจ้งชัด (Tacit Knowledge) จากเพื่อนกัลยาณมิตร ครู
และปราชญ์ชาวบ้าน ระบบพี่เลี้ ยงจากรุ่ นพี่ การจัดกิ จกรรมชุ มนุ มเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การเล่ า
เรื่ องจากนิทานชาดก การทางานร่ วมกัน การจัดอบรม การสัมมนา และการประชุม เป็ นต้น
การจัดเก็บความรู้ ผลการวิจยั พบว่า การจัดเก็บความรู ้ของทั้ง 4 โรงเรี ยน มีวิธีการ
การจัดเก็ บ ข้อมู ล สารสนเทศและความรู ้ ใ นรู ปแบบของการจัดท าเอกสารเป็ นความรู้ ที่ ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ครู ได้รับการฝึ กอบรมใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การศึกษาเรี ยนรู้
จากเพื่อนร่ วมงานและศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจนสามารถพัฒนาการจัดทาแฟ้ มและการจัดเก็บข้อมูล
เป็ นระบบมากขึ้ น แต่เป็ นเพียงการจัดเก็บข้อมูลและชุ ดความรู้ พ้ืนฐาน เพราะเป็ นเงื่อนไขในการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาและใช้เป็ นแนวทางประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร เทคโนโลยี
เข้ามี บ ทบาทส าคัญ ในการจัดเก็ บความรู ้ ส่ วนการจัดเก็บ ความรู ้ เพื่อเป็ นคลัง ข้อมู ลยัง เป็ นเพี ย ง
แนวคิดขั้นเตรี ยมการเท่านั้น ยังไม่มีวิธีปฏิ บตั ิ ที่ชัดเจนสาหรับการจัดเก็บความรู้ เพื่อ เตรี ยมความ
พร้อมไปสู่ ข้ นั ตอนการประยุกต์ใช้ในลักษณะการนาความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
เปลี่ยนเป็ นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพื่อนาไปสู่ การแปลงความรู้มาใช้ในการ
พัฒนาด้านการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน สอดคล้องกับแนวคิดของCumming & Worley (2001, p.
526-528) กล่าวว่า การเก็บรวบรวมความรู ้ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยี โดยเฉพาะความรู ้ที่ชดั แจ้งที่สกัดได้
จากบุคคล รายงานต่างๆ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ และการเก็บรวบรวมความรู ้ที่ไม่ชดั แจ้งที่ไม่สามารถ

259

นามาจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แต่จะได้จากการสนทนาแบบตัวต่อตัว (face to
face) การติดต่อสื่ อสารโดยตรงและบทสนทนากับที่มีความรู ้หรื อการเล่าเรื่ องของผูร้ ู ้ เป็ นต้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของMarali (2001, p. 44-45) กล่าวว่า การจัดเก็บความรู ้เป็ นการนาความรู ้ที่ฝัง
ลึกในคน (Tacit Knowledge) ที่ได้จากการสร้างความรู ้ มาจัดเก็บในรู ปแบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อ
การใช้งาน การจัดเก็บความรู ้ในขั้นตอนนี้ จะทาให้ได้ความรู ้ประเภทเปิ ดเผย (Explicit Knowledge)
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ (2551, น. 244) เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา ผลการวิจยั ด้านการพัฒนาและจัดเก็บความรู ้ พบว่า เป็ นองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ ของสถานศึกษาเป็ นลาดับที่ 4 มีค่าร้ อยละของความ
แปรปรวน (percent of variance) เท่ากับ 3.407 ซึ่ งกระบวนการจัดเก็บความรู ้ น้ นั เกิ ดจากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และแบ่งบันความรู ้ จึงเปลี่ยนประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ให้เป็ นความรู้ที่
เด่นชัด (Explicit Knowledge) หรื อเกิดความรู ้ ใหม่ คลังความรู ้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องง่ายต่อการ
ค้นหาและสามารถใช้ความรู้ เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ แก้ปั ญหาและครอบคลุ ม ของบริ บ ท
สถานศึกษา
กล่ าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า โรงเรี ยนมีการรักษาและจัดเก็บ
ความรู้ 4 แนวทางหลักซึ่ งเป็ นความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) ในรู ปแบบของเอกสารและ
ข้อมูลความรู้ เป็ นไปตามมาตรฐานทางการศึ กษา แต่การจัดเก็บความรู ้ ได้มีการพัฒนาขึ้ น เพราะ
บุคลากรมีทกั ษะและความรู้ ในการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศและความรู้ ที่เป็ นระบบ
มากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บความรู ้ รวมถึงครู และบุคลากร
ทางการศึ ก ษามี ค วามสามารถในการรวบรวมจัด เก็ บ แฟ้ มเอกสารหลัก และสารสนเทศที่ ใ ช้
ประกอบการสอนและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา แต่เป็ นเพียงการจัดเก็บชุ ดความรู ้ เล็กๆ
และเป็ นข้อมูลในระดับพื้นฐานเท่านั้น ส่ วนการจัดเก็บความรู ้ เพื่อเป็ นคลังความรู้ลงในฐานข้อมูล
ของโรงเรี ยนยังเป็ นเพียงแนวคิดอยู่ข้ นั เตรี ยมความพร้ อม ยังไม่มีแนวทางปฏิ บตั ิที่ชดั เจนสาหรับ
การจัดเก็บความรู ้ที่ปรากฏชัดแจ้ง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้ความรู ้ได้อนั จะส่ งผลต่อการแปลง
ความรู ้ที่แจ้งชัดของบุคคลไปสู่ ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ต่อไปและสามารถดึง
ความรู้ที่ฝังลึกเหล่านั้นนามาประยุกต์ใช้ในการทางานรวมถึงถ่ายทอดไปทัง่ องค์กรต่อไป
การเผยแพร่ ความรู้ ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนที่เป็ นกรณี ศึกษามีวิธีการการเผยแผ่
หลักธรรมและเผยแพร่ ความรู ้แบบดั้งเดิมโดยการการเทศนาสั่งสอน แต่โรงเรี ยนได้พยายามพัฒนา
รู ปแบบและช่ องทางการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู ้ โดยการจัดกิ จกรรม/เวที/ชุ มชนแลกเปลี่ ยน
เผยแพร่ ค วามรู ้ การประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ การใช้สื่อ วิทยุชุ มชน รวมถึ ง อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเอื้ออานวยให้การเผยแพร่ ความรู ้ มีความสะดวกและเกิ ด
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ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่ยงั ถือว่าการเผยแพร่ ความรู ้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมของแต่ละโรงเรี ยน และยัง
อยู่ในวงจากัดเฉพาะในโรงเรี ยน กลุ่ มของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา วัด และ
ชุ มชนใกล้เคี ยงตลอดจนถึ งผูท้ ี่ สนใจเฉพาะกลุ่ มเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของพยัต วุฒิรงค์
(2550, น. 5-23) เรื่ องวัฒนธรรมองค์การที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดการความรู ้ และ The
Competing Values Framework (CVF) พบว่า การเรี ยนรู ้ ยงั จากัดอยู่ในวงแคบ มีการพูดคุ ย
แลกเปลี่ ยนความรู ้ กนั ในกลุ่ มย่อย แต่ ไม่มี การบันทึ กหรื อเผยแพร่ ออกไปในวงกว้าง ท าให้การ
หมุ นเวียนหรื อถ่ ายโอนความรู ้ ยงั ไม่ทวั่ ถึ ง และปั ญหาอุปสรรคประการสุ ดท้าย คือ ผูบ้ ริ หารหรื อ
หัวหน้างานยังไม่สามารถเป็ นผูน้ าในการเรี ยนรู ้ ได้ดีพอ ฉะนั้น แนวทางการเผยแพร่ ความรู้ ของ
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกาสามัญศึกษาจึงควรดาเนินตามแนวคิดขั้นตอนการเผยแพร่ ความรู ้
ของLiebowitz (2000) และ บดินทร์ วิจารณ์ (2547, น. 47) ที่กล่าวถึ งว่าการแบ่งปั นความรู้ถือเป็ น
การเผยแพร่ กระจาย ถ่ า ยโอนความรู ้ ไ ปสู่ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งมี ห ลายรู ป แบบและหลายช่ อ งทางที่
หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การสอนงาน หรื อการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู ้ในลักษณะเสมือน
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สื่ อ หรื อระบบ e-Learning ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ
เมืองเกษม (2557, น. 379) เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพื่อเสริ มสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของสังคมไทย พบว่า ด้านการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ มีกระบวนการถ่าย
โอนและเผยแพร่ ค วามรู ้ ท้ งั ให้ ส มาชิ ก ในองค์ก รและภายนอกองค์ก รได้เ รี ย นรู ้ เป็ นการสร้ า ง
บรรยากาศแห่ งการแบ่งปั นความรู้ ที่ผูใ้ ห้มีจิตใจพร้ อมที่ จะให้และผูร้ ั บข้อมูลความรู ้ ก็เต็มใจและ
ตั้งใจมารั บข้อมูลความรู ้ เป็ นการช่ วยเหลื อเกื้ อกูล แบ่ง ปั นกัน ทุ กคนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และเกิ ดการ
แบ่งปั นกันอย่างมีความสุ ข ธนาคารความดีมีวิธีการถ่ายโอนความรู ้และเผยแพร่ ความรู ้ในลักษณะ
สื่ อหรื อนวัตกรรมเผยแพร่ เชิ งรุ กที่ หลากหลายช่ วยให้ชาวบ้านเกิ ดความรู ้ และตระหนักในเรื่ อง
ธนาคารแหงความดี มีการผลิตสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ วิทยุ การศึกษาดูงาน
กล่ า วโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า โรงเรี ย นมี รูป แบบการเผยแพร่
ความรู ้ที่คล้ายคลึงกันโดยใช้วิธีการเผยแผ่หลักธรรมและความรู ้แบบดั้งเดิมโดยการเทศนาสั่งสอน
ธรรม การสอนศีลธรรมในโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นการเผยแผ่หลักธรรมและเผยแพร่ ความรู ้ แบบทางเดี ยว
แต่ปัจจุบนั โรงเรี ยนได้มีพฒั นาวิธีการเผยแผ่หลักธรรมและเผยแพร่ ความรู ้ที่หลากหลายมากขึ้นผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น สิ่ งพิมพ์ บอร์ ดและป้ ายประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า วิทยุกระจายเสี ยง ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตตามสมัยนิยม เวทีถามตอบ และอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามี
บทบาทสนับสนุ นสาคัญในการเผยแพร่ ความรู ้ กระจายไปทัว่ องค์กรมากขึ้น รวมถึงความรู้ยงั ได้
เผยแพร่ ไปสู่ ภายนอกสถานศึกษาด้วย แต่การเผยแพร่ ความรู ้ ก็ยงั คงอยูใ่ นวงแคบเฉพาะหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่ วนหนึ่ งเกิดจากปั ญหาด้านความพร้อมของทีมงานเผยแพร่ ความรู ้ ที่
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ขาดความชัดเจนและต่อเนื่ อง การเห็ นความสาคัญของการเผยแพร่ ความรู ้ รวมถึงเทคโนโลยีและ
การปรับข้อมูลและสารสนเทศในระบบฐานของโรงเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั
การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้ความรู้ในโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึ กษาทั้ง 4 แห่ ง ครู ทาหน้าที่นาความรู้ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน การ
ประชุ ม สัมมนา การอบรม ประสบการณ์การสอน การสับเปลี่ยนงาน และการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคคลนามาปรับปรุ งพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรมแนะ
แนว มีการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนมีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการกระทาหลังจากการศึกษาในชั้นเรี ยน การเรี ยนรู้
จากตารา สื่ อ สารสนเทศ เพื่อนกัลยาณมิตร และครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ ข้ นั ตอนการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อต่อยอดความรู ้ และเสริ มทักษะเชิ งปฏิ บตั ิการผ่านโครงการ/การทากิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (2005, p. 240-301) และบดินทร์ วิจารณ์ (2547, น. 47) ได้
กล่าวว่า การใช้ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความรู้ เป็ นการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ ขึ้ น สามารถขยายระดับความรู ้ และขีดความสามารถในการแข่งขันใน
องค์กรสู งขึ้นซึ่ งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Agranoff (2007, p .29) กล่าวว่าในการจัดการ
ความรู ้ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หาร ดังนั้นในยุคข้อมูลข่าวสารการได้มา การ
ปรับปรุ งและการประยุกต์ใช้ความรู ้กลายเป็ นหน้าที่หลักของเครื อข่ายต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของวิล าวัลย์ มาคุ ้ม (2549) เรื่ องการพัฒนาตัวบ่ง ชี้ ก ารจัดการความรู ้ ใ นสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐาน
สั ง กัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พบว่ า ในการน าความรู ้ ไ ปใช้ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ครู น าความรู้
ความสามารถของตนเองไปประยุกต์ใช้การจัดการเรี ยนการสอนซึ่ งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาจัดให้ครู ที่มีความรู ้และทักษะเป็ นการเฉพาะเป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
กล่ า วโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า โรงเรี ย นที่ เป็ นกรณี ศึ ก ษาทั้ง 4
โรงเรี ยน ครู ได้นาความรู้ที่แจ้งชัด (Explicit Knowledge) และความรู ้ แฝงหรื อความรู ้ ที่ไม่แจ้งชัด
(Tacit Knowledge) ที่ เกิ ดจากกระบวนการศึ กษาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ มาทาการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและความรู้ของนักเรี ยนให้เป็ นไป
ในทิ ศทางที่ ดีข้ ึ น ส่ วนนักเรี ย นครู ส่ง เสริ มให้รู้จกั เรี ย นรู ้ ด้วยการกระทาที่ ส อดคล้องกับ พันธกิ จ
เป้ าหมายของการจัด การศึ ก ษาของแต่ ล ะโรงเรี ย น โดยจัด กิ จ กรรมพัฒนานาผูเ้ รี ย นที่ เ กี่ ย วกับ
กิจกรรมชุ มนุ มและชุมชน กิ จกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ กิ จกรรมการแข่งขันทางทักษะวิชาการ
เป็ นต้น แต่พบว่าในการประยุกต์ใช้ค วามรู ้ ของนักเรี ยนจะมี ค วามโดดเด่ นในกิ จกรรมของสงฆ์
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมประจาปี นอกจากนี้ ยงั พบว่า ใน
ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู ้ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษายัง มีความสอดคล้อง
กับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยการทดลองปฏิบตั ิ คือหลักการ
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สร้างปั ญญาตามกระบวนการอบรมฝึ กฝนตนเองทางจิต (ภาวนามยปั ญญา) ขั้นตอนการนาความรู ้
ไปสู่ ภาคปฏิบตั ิตามหลักวุฑฒิธรรม (ธัมมานุธมั มปฏิปัตติ) และขั้นตอนการจัดการความรู ้ตามหลัก
สัทธรรม (ปฏิปัติ) อีกด้วย
3) ขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ
ผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ย นพระปริ ย ตั ิ ธ รรม แผนกสามัญศึ ก ษามี แนวทางการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่คล้ายคลึงกันทั้ง 4 โรงเรี ยน โดยอาศัยองค์ประกอบตามขั้นตอนการจัดการความรู ้เชิ ง
พุทธ 3 ขั้นตอนที่ เรี ยกว่าสัทธรรม 3 อันประกอบไปด้วย 1) ปริ ยตั ิ สัทธรรม หรื อขั้นปริ ยตั ิ เป็ น
การศึกษาความรู้ ท้ งั ทางโลกและทางธรรม 2) ปฏิบตั ิสัทธรรมหรื อขั้นปฏิบตั ิ เป็ นการลงมือปฏิบตั ิ
หลังจากที่ได้ศึกษาเรี ยนรู้มาแล้ว และ 3) ปฏิเวธสัทธรรมหรื อขั้นปฏิเวธ เป็ นผลที่ได้รับหลังจากผ่าน
ขึ้นตอนศึ กษาและปฏิ บตั ิตามที่ ถูกต้องจนเกิ ดความเข้าใจตื่นรู ้ การดาเนิ นตามขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ ดัง กล่ าวถื อเป็ นการดารงรั กษารู ปแบบการจัดการศึ กษาเรี ยนรู ้ วิถี พุท ธแบบดัง่ เดิ มเอาไว้
โดยยึดโยงอยู่กบั ความรู้ 4 แนวทางหลักตามระบบการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึ ก ษา สอดคล้องกับ แนวคิ ดทางพระพุท ธศาสนาที่ ไ ด้ให้น้ าหนักความส าคัญไปที่
ขั้นตอนการศึ กษาเรี ยนรู ้ (ปริ ยตั ิ ) เพราะเป็ นรากฐานของรักษาความรู ้ และหลักคาสอนไม่ให้สูญ
หายไปจากตัว บุ ค คลและองค์ก รโดยในอรรถกถามัช ฌิ ม นิ ก าย อุ ป ริ ปั ณ ณาสก์ ได้วิ นิ จ ฉัย การ
อัน ตรธาน (ความสู ญ หาย) 3 ประการ มหามกุ ฏ ราชวิท ยาลัย 5 (2542, น. 316-320) “...ชื่ อ ว่ า
อันตรธานมี 3 อย่าง คือ ปริ ยตั ิอนั ตรธาน ปฏิ เวธอันตรธาน ปฏิปัตติอนั ตรธาน ในอันตรธาน 3 นั้น
ปิ ฎก 3 ชื่ อว่าปริ ยตั ิ, การแทงตลอดสัจจะ ชื่ อว่าปฏิ เวธ, ปฏิปทา (เครื่ องดาเนิ นทาง) ชื่ อว่าปฏิ บตั ิ
แต่ว่าปริ ยตั ิ (ถื อว่า) เป็ นความสาคัญของการดารงอยู่แห่ งพระศาสนา สอดคล้องกับแนวคิ ดของ
พระเทพปริ ยตั ิสุธี (วรวิทย์ คงฺ คปญฺ โ ญ) (2540) กล่ าวว่า การจัดการเกี่ ยวกับการศาสนศึกษาเป็ น
กิ จ การที่ ส าคัญ ยิ่ ง ของคณะสงฆ์เ ป็ นหลัก และขั้น ตอนส าคัญ ในการรั ก ษาพระธรรมวิ นัย ของ
พระพุทธศาสนาไม่ให้สูญหายไป พระสงฆ์ผรู้ ักษาพระธรรมวินยั ดียอ่ มเป็ นศรี ของพระศาสนาและ
เป็ นกาลังในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติดว้ ยคุณธรรม ตามแนวทางการจัดการศาสนศึกษา
ควรมีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ หลักการ (ปริ ยตั ิ) วิธีการ ปฏิบตั ิการ (ปฏิบตั ิ) อุปการ และสิ ทธิ
การ (ปฏิเวธ) มีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาเรี ยนรู้ ของกองบาลีสนามหลวง (2548,
น. 36-37) กล่ า ว่า การศึ ก ษาของพระสงฆ์ ตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาประกอบด้ว ยขั้น ตอน
การศึ กษาเรี ย นรู ้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ปริ ย ตั ิ เป็ นการศึ ก ษาเรี ย นรู้ พ ระธรรมวินัย เป็ นการศึ ก ษา
ภาคทฤษฎี คือการศึกษาพระวินยั ให้มีความรู ้เป็ นพื้นฐานอย่างแจ่มแจ้งว่า คาสอนของพระพุทธองค์
5

มัชฌิมนิกาย ปปั ญจสูทนี อุปริ ปัณณาสก์, (เล่ม 3 /ข้อ 1 /หน้า 316-320)
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นั้น มี อะไรบ้า ง ถ้า จะน้อมนาเอาพระธรรมค าสั่ ง สอนมาปฏิ บ ตั ิ ตามแล้วจะได้ผ ลอย่า งไร เป็ น
องค์ป ระกอบส าคัญในการเป็ นพื้ นฐานของการปฏิ บ ตั ิ และปฏิ เวธ 2) ปฏิ บ ัติ เป็ นการน้อ มเอา
หลักธรรมคาสอนที่ได้เรี ยนรู ้ ในทางภาคทฤษฎี น้ นั มาสู่ ภาคปฏิ บตั ิ คือนามาประพฤติปฏิบตั ิจริ งๆ
เพื่อเป็ นการอบรมกาย วาจา ใจ มาเป็ นแนวทางหรื อปทัฏฐานแห่ งชี วิตให้เหมาะสมกับฐานะของตน
และ 3) ปฏิเวธ เป็ นการนาเอาหลักธรรมคาสอนที่ได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิจนได้รับผลแห่ งการปฏิบตั ิมา
เทศนาสั่งสอนเผยแผ่ความรู ้ แก่ประชาชนให้ได้รู้และปฏิบตั ิตามเป็ นขั้นตอนที่แสดงถึงผลของการ
ปฏิ บตั ิ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระมหาปรม โอภาโส (กองคา) (2541) เรื่ อง
ศึกษาวิเคราะห์ศรัทธาของชาวพุทธไทยในปั จจุบนั พบว่า แม้กลุ่มชนจะมีทศั นคติเกี่ยวกับความเชื่ อ
ที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ก ารมี ก ารผสมผสานกั น หลายประการจนบางครั้ งแทบแยกไม่ อ อก แต่
พระพุทธศาสนามีความสาคัญของการศึกษาเรี ยนรู้ ที่มุ่งไปในพระสัทธรรม คือปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และ
ปฏิเวธเมื่อนาศรัทธามาเป็ นประเด็นแล้ว มีจุดมุ่งหมายเป็ นไปเพื่อปั ญญา และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพระครู นิทศั น์กิจจาทร (วันชัย สามารถ) (2549) เรื่ องการศึกษาบทบาทพระสังฆาธิ การในการ
ดาเนิ นหน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล ในอาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระสังฆาธิ
การได้นาพุทธวิธี (เทคนิค) การอบรมเผยแผ่ความรู ้ตามหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา โดย
สร้างรู ปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั รักษาไว้ซ่ ึ งหลักปริ ยตั ิ ปฏิ บตั ิ ปฏิเวธ ทาให้
พระพุทธศาสนามีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้ในโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึ กษาดาเนิ นไปตามแนวทางการจัดการความรู ้ ที่สอดคล้องกับความรู ้ 4
แนวทางหลักได้อย่างสมบูรณ์และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของโรงเรี ยนวิถีพุทธเอาไว้ได้น้ นั ต้องอาศัย
องค์ประกอบด้านหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักสัทธรรม 3 ประการซึ่ งเป็ น
หลักธรรมที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการความรู้เชิงพุทธ ที่เรี ยกสั้นๆ ว่า ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิและปฏิเวธโดย
หลักปริ ยตั ิ ถื อเป็ นขั้นตอนสร้ างความรู ้ ของครู และนักเรี ยนที่สาคัญเกี่ ยวกับความรู ้ ที่เกิ ดจากการ
เรี ย นรู้ ในชั้นเรี ย น การอบรม ประชุ ม สัมมนา การสนนาแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ระหว่า งกัน การจัด
กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สิ่ งแวดล้อม สื่ อ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และตลอดจนการเรี ยนรู้ จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ ที่จาเป็ นที่เกี่ ยวข้องกับความรู ้ 4 แนวทางหลักคือ ความรู ้ ด้ งั เดิ ม ความรู ้ ตามหลักสู ตร
แกนกลาง ความรู้ เชิ งอนุ รักษ์ และความรู ้ เสริ ม ส่ วนหลักปฏิ บตั ิ เป็ นขั้นตอนการจัดการความรู้ ที่
ต่อเนื่ องมากจากขั้นตอนการศึกษาเรี ยนรู ้ ตามหลักปริ ยตั ิมาสู่ ข้ นั ตอนภาคปฏิบตั ิเพื่อให้เกิ ดทักษะ
และความรู ้ ที่เป็ นรู ปธรรมทั้งยัง เป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้วยการกระทาตามแนวคิ ดยุคปฏิ รูป
การศึกษา โรงเรี ยนทั้ง 4 แห่ งมี ความโดดเด่ นด้านการนาความรู ้ ไปสู่ ภาคปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรู ้
ในทางพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นกิ จของสงฆ์ เช่ น การนัง่ สมาธิ เดิ นจงกรม ไหว้พระสวดมนต์ และ
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ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคม เช่น การแสดงธรรม โรงเรี ยนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ส่ วนความรู ้ สายสามัญในวิทยาศาสตร์ และวิชา
อื่นๆ มีการลงมือทดลองภาคปฏิบตั ิเป็ นไปเงื่อนไขและตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาซึ่ งขึ้นอยูก่ บั
ความพร้ อมด้านสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณสนับสนุ น ของแต่ละโรงเรี ยน การเรี ยนรู้ ด้วย
ภาคปฏิบตั ิเป็ นหลักสาคัญของโรงเรี ยนวิถีพุทธที่ก่อให้เกิดเป็ นชุ มนุ มแห่ งการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มเล็กๆ
ขึ้นในโรงเรี ยน ในขณะที่ข้ นั ปฏิเวธ ถือได้วา่ เป็ นผลที่เกิดจากขั้นตอนการปริ ยตั ิและปฏิบตั ิจนนามา
สู่ ผลสาเร็ จเกิดความเข้าใจและตื่นรู้ โดยสามารถวัดออกมาเป็ นรู ปธรรมได้จากผลการเรี ยน ชิ้นงาน
รางวัล การจัดกิ จกรรม ส่ วนด้านนามธรรม คือความมีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรู ้ ความเข้าใจและ
สามารถเผชิญกับสิ่ งที่มากระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ (โลกธรรม 8) ได้ ส่ วนหนึ่ งขึ้นอยูก่ บั แนว
ทางการจัดการความรู้ของโรงเรี ยน ศักยภาพและพื้นฐานความรู ้ และความกระตือรื อร้นของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความต่างด้านพื้นฐานความรู ้ โดยเฉพาะนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นบางรายมีปัญหาอ่านหนังสื อไม่ออก เขียนหนังสื อไม่ได้ แม้โรงเรี ยนได้พยายาม
หาแนวทางแก้ไ ขโดยการจัดการเรี ย นรู ้ นอกเวลาเรี ย นและมี ค ลิ นิก หมอภาษาแล้วก็ ตาม ฉะนั้น
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรหาวิธีการส่ งเสริ มพัฒนาทักษะความรู้ ผเู้ รี ยนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โดยการจัดทาเครื่ องมือแบบทดสอบการอ่านและการเขียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อสารวจนักเรี ยนและจัดกลุ่ มนักเรี ยนที่ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และออก
นโยบายจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในรู ปแบต่างๆ เช่ น กิ จกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรั กการอ่าน กิ จกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ย นอ่ า น พูด เขี ย นได้ รวมทั้ง การใช้สื่ อเทคโนโลยีเสริ มความรู้ ใ นสาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทาแบบประเมินการอ่าน การเขียนสาหรับนามาปรับปรุ งแก้ไข ปรับเปลี่ยน
วิธีการในการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมทั้งภาคความรู ้และภาคปฏิบตั ิ
2. ผลการวิจ ัย พบว่า ครู ก ัล ยาณมิ ต รยัง ไม่ ส ามารถสร้ า งบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ น
ห้องเรี ยนตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ฉะนั้น ครู ควรหาแนวทางการสร้างบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ใน
ห้องเรี ยน มีวิธีการและเทคนิ คการถ่ายทอดความรู ้ ที่หลากหลายในเชิ งสร้ างสรรค์ เช่ น การใช้สื่อ
ประกอบการสอน การสร้างสื่ อนวัตกรรมที่น่าสนใจ การเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนการสอน การสาธิตประกอบการเรี ยนการสอน เพื่อสร้างความสนใจและแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยน
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นอกจากนี้ยงั พบว่า โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังขาดแคลนครู ที่มีความรู้
ความชานาญในวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยเฉพาะ
โรงเรี ยนเชตุพนศึกษาขาดแคลนครู สอนภาษาบาลี ต้องพึงพาครู จากภายนอกหรื อจ้างครู พิเศษมา
สอน ฉะนั้น หน่วยงานต้นสังกัดและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรมีนโยบายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และร่ วมมือ
กันหาแนวทางการพัฒนาความรู้ของครู โดยการสร้ างแรงจูงใจสนับสนุ นทุนการศึกษาแก่ครู และ
นักเรี ย นให้ได้รับ การศึ ก ษาต่อในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ที่โรงเรี ย นมีความต้องการและขาดความ
เชี่ ยวชาญ เปิ ดการอบรม จัดเวที แลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู้ ระหว่างกันเป็ นประจา เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ และมีการประเมินผลการพัฒนาความรู้ ของครู อย่างต่อเนื่ องและจริ งจังเพื่อลดการพึ่งพา
บุคลากรครู จากภายนอกสถานศึกษาในอนาคต
3. ผลการวิจยั พบว่า การเตรี ยมความพร้อมของระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพร้อมของสื่ อ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน รวมถึงการสนับสนุ นการจัดการ
ความรู ้บางโรงเรี ยนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการไม่เหมาะสมและยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
ครู บางคนยังขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการสอน การผลิตสื่ อนวัตกรรมใช้สาหรับ
การเรี ย นรู้ ดัง นั้น โรงเรี ย นและหน่ วยงานต้น สั ง กัดโดยการบริ หารจัด การและก ากับ ดู แลของ
ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ควรจัด สื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ประกอบการเรี ยนการสอน เช่น อุปกรณ์ประกอบการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ โปรเจคเตอร์ ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ ยนความรู้ เผยแพร่ ความรู ้ และเสนอ
ผลงานในห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องประชุ มและห้องสมุดที่มี
ประสิ ทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน และโรงเรี ยนควรจัดอบรมบุคลากรที่ขาด
ทักษะและความชานาญการใช้เทคโนโลยี สาหรับการใช้งานร่ วมกัน การสร้างสื่ อการสอนอย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งเสริ มการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้ทนั สมัยอยู่เสมอ พร้ อมทั้งควรมีการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลสาหรับแลกเปลี่ยนแบ่งปั นความรู ้ หรื อการสร้างเครื่ องมือสาหรับการเรี ยนการสอนและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ข้ ึนในโรงเรี ยน และควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและความรู้ลงใน
ฐานข้อมูลของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบเพื่องายต่อการเข้าถึง ใช้ในการอ้างอิงและการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขในอนาคต
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการ
1. โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีการจัดตั้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการความรู้ เชิ ง พุท ธแบบบู รณาการอย่า งชัดเจน โดยแยกออกมาเป็ นหน่ วยงานหรื อกลุ่ มงาน
เฉพาะโดยการกากับ ดู แลของฝ่ ายการบริ หารวิช าการหรื อฝ่ ายอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วข้อง พร้ อมทั้ง มี แนว
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ทางการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานที่ชดั เจนสอดคล้องกับพันธกิจ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดทาโครงการและกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ โดยการมีส่วนร่ วมระหว่างวัด
โรงเรี ยน ชุมชนและองค์กรต่างๆ และมีการเตรี มความพร้อมโดยการวางระบบ พัฒนาทักษะความรู้
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อขับเคลื่ อนโรงเรี ยนไปสู่ แนวทางการสร้ างความรู ้ และส่ งเสริ มการ
เป็ นชุมนุมแห่ งการเรี ยนรู ้ จนกลายเป็ นโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษามีการปฏิบตั ิที่ดี
เลิศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
2. โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรมีแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยเฉพาะ
ด้า นการจัดการความรู้ เชิ ง พุ ทธที่เกี่ ยวกับเวที ก ารส่ ง เสริ มการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ในรู ปแบบของ
ชุมชน/ชุมนุ มอย่างสม่ าเสมอระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ชุมชน ตลอดจนกลุ่มโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการร่ วมมือกันขับเคลื่อนผลักดัน
แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารการจัด การความรู ้ เ ชิ ง พุ ท ธไปสู่ แนวทางการปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง จนเกิ ด ความส าเร็ จ เป็ น
รู ปธรรมขึ้นในโรงเรี ยน
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นและครู ควรมี แนวทางบริ หารจัดการด้านการเรี ยนการสอนของ
นักเรี ยนให้มีความเหมาะสมกับวัย พื้นฐานความรู ้ และพัฒนาการทางสมองควบคู่กบั การรั กษา
คุณภาพทางการศึกษาภายใต้เงื่ อนไขของเวลาที่ จากัด เพราะในความเป็ นจริ ง นักเรี ยนนิ ยมเรี ยน
ควบคู่กนั ถึง 3 แผนก (3 หลักสู ตร) โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เช่น กิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
เวลารู้ ให้มีส อดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ เชิ งพุทธโดยค านึ งถึ ง ความสนใจและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ บนพื้นฐานของประหยัดคุม้ ค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จริ ง นอกจากนี้ ครู ค วรพัฒนาและยกระดับ ความรู้ ป รั บเปลี่ ย นวิธี ก ารสอนให้มี ความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคการปฏิรูปการศึกษาให้มากขึ้น
5.3.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ผลจาการศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า มี ป ระเด็ น ส าคัญ เชิ ง วิ ช าการที่ ส ามารถน าไปด าเนิ น การ
ศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปได้ ดังนี้
1. ควรมีการศึกษากับโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาหรื อโรงเรี ยนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาแต่ละแห่ งที่มีขนาดต่างกัน คือโรงเรี ยนขนาดเล็ก โรงเรี ยนขนาดกลาง
และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ เพราะธรรมชาติ ข องแต่ ล ะโรงเรี ย น (องค์ก ร) จะแตกต่ า งกัน ในด้า น
พัฒนาการและสถานะการจัดการความรู้ ปั จจัยที่ มี ส่วนในการสนับสนุ นการจัดการความรู ้ ด้า น
บุค คล ด้านองค์ก รและปั จจัย เชิ งพุ ทธ รวมถึ งความรู้ ที่ใ ช้ส าหรับการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
กระบวนการจัดการความรู้ และขั้นตอนการจัดการความรู้ เชิ งพุทธ เพื่อให้ได้แนวทางหรื อรู ปแบบ
การจัดการความรู ้เชิงพุทธที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนนั้นๆ
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2. ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมในกระบวนการสร้างคุณภาพทางการศึกษาไปสู่ โรงเรี ยนปฏิบตั ิ
ที่ ดี เลิ ศ ในการก าหนดแนวทางการจัด การความรู ้ เ ชิ ง พุ ท ธของผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อง เช่ น ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยน ครู ผสู้ อน นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาจะทาให้ได้แนวทางการจัดการความรู้ครอบคลุมทุกมิติ
3. ควรมี การศึ กษาและกาหนดรู ปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ เชิ งพุ ทธแบบ
บู ร ณากับ ระบบประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามมาตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติให้มีความสอดคล้องกับระบบการรับรองคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะทาให้ได้รูปแบบการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้เชิงพุทธที่จดั เจนยิง่ ขึ้นและมีความเป็ นมาตรฐานเดียวกัน

